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Pags. 
N. 70G- AGIUCUL 1'URA--:-Decreto de 2dejaneiro de 1892.,-Con

cede ,; Companhia Société d,es Mines d'O•· de Fada auto
risação para augmentar o seu capital e elevar o numero 
de seu~ directores............ . . . • . . . . . . . . .. • . .. . • . .. . . i 

N. 707-AGRICULTURA.-Decreto de 8 dejaneiro de 1892-
Transfere a Estação Agronomica de Campinas para o 
Estado de S. Paulo ................... , • . .. . .. . • .. • . • • . 3 

N, 708-'- AGRICULTURA-Decreto de 16 de janeiro de 1892-
Approva o plano e orçamento das obras projectadas, 
d•senhos dos apparelhos e descripção dos methodos de 
fabricação do engenho c 'nl,ral na Palhoça, de que é 
cessionaria a Companhia Colonisação e lndustrm de 
Santa Catharina.................. .... .. . • . . .. • . .. . . . • 4 

N. 70~1- INTl~IUOR- Decreto de 16 de janeiro de 1892-
Considera d,, nenhum ell'eito o decreto n. 4::í5 de 2::í de 
julho de 1891 que declarou de utilidade publica muni· 
cipa~ a de~aJ?ropriação dos predios ns. 35 A e 37 da rua 
de S. L·uz Gonzaga................................... 5 

N. 710- IN'l'E:RIOR- Decreto de 2:3 de janeiro de 1892-Con
cede permissão para ~ue sPja transfet·ida á Companhia 
União industrial dos Estados do Brazil a concessão feita 
por decretos n. 9707 de 29 de janeiro de 1887 e n. 10.351 
de 14 de setembro de 1889, da qual é cessionario o 
Dr. Antonio Brissay, nos termos do d'creto n.842de 
H de outubro de 1890, para o alargamento, recti/icação 
e- prolongamento da rua do Senhor dos Passos .•• ,. á 



2 J~ll!CB !10;': ACTO;.: 

N. 711-I:-.ITI•;t:InH.- De:·retou·•2.3 dejaneiro <IP 18~<?- D•·
clara desl•.c:a<h da ,\dntinistra~ão Fedet·al a Inspectol'i;~ 

Pags. 

de Ilygiene do Estado da B<thia....... .... . . . . . • .. • • . . li 
N. 712- L'íi'Tg[t[(J[{.- Decr.~to Llo 23 de janeiro •le 1802-

Declara desligada da Admi nistraçi'io Ferleral a Inspr•cto-
ria rle !Iygiene do Eslarlo •lo Espirito Santo........... li 

~. i13 -- I~TElUOR - Decreto de 2:1 de janeirr) de 18\12 - De-
clara de,Jigao:la •la Administração Federal a Inspectoria 
de llyg•ene o lo Estado de l\linM Geraes...... ..... . • .. 7 

N. 71!- AGIUCULTUR.\.- Decr••t·> de 23 de janeiro de 1892-
Appr<>va rrs c'tn.lns definitivos da l~stt•arla dP Ferro 
de \'icl.ot'Ú\ a l'e:anha. na exteJL~fio de 81k.100......... 7 

N. 'ji::i-FAZE:SDA- Decreto de 26de janeit·orle 18\12- De-
signa a~ loterias qtte deverão ~cr exlrahid:~s em 18()2... S 

N. 71<i- AGI~ICULTUR,\. -Decreto de 2tl 1le janeiro ole 18\!2-
Augtnentrt o nurnl•ro e os s;o.larins dos teabJlha,lnr,•s do 
Jardim Ilntantco e d{t oakas pr·Jvi•lr•ncia~............. 11 

N. 711 -AGRlC\;LTURA- Decreto•le2G <lP jan~it·n d" 18Ll2-
Abro lllll cr,.olit•J de 1.360:8\J:í~ para occorr .. t• :,s despczas 
com as obra' pnhlicas da Gapila! Fedet·al e a J•;stralla 
([,• Ferro do Rio do Ouro durante o primeiro semo•tre do 
c,_irr.•nle ex. ·rcicio............. .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 

~. -; 18- Ii\l'J·;ruon. - Decreto <lo 27 de .i<uJeir•> de l8C12 
-D.;ci:lra d.• nlili<llldc• pul,!iea mnnieipal ~ rle;apro-
pt·iar;ii" o],, pt'•'rlio n. 224 da rna r lu Jlo<picio,.... .• . . •• lt 

N. i l\!- I:\TJ·:It!Olt- Del'r,·t ... te 2() ,],, ja11eirn r! o 1 '-:I!- ,\lltr>-
1 i!;a. a transfcrllJH'i:"t lla l·>~!r,Hl:t ~le FL'l'l'O do Hio CI:n·n {J. 
Companhia l'<utlist3. r!" \'ias Fen·ca.~ e l.'lnYi:~e<... .• . 11 

N. /2·) -1:-.ll'EltWR- Dect·eto <k 20 de janeiro ile 1:3D2- Abre 
ao :\li 'l istct'iD do I tl tel'i 'r er2-'lito~, para. tl0.spezas~ no ex;;r
c~ci_,~ d.~ 18~J:2! co1n vari\;S sct•viçnq! emtpt.l nto a carg,, d:t 
Cntao............ .. • . .• . •• • . . . . • • • . . . • . . . • .• . . . . • . . . i:í 

N. 'j2l- .\UltircULTUll.\- Dcct·do de :lOrk Jallc•irc• rir- 1'5(12-
Cn:,cerlr: alllot•isac;;lo a It:uuiro F'nt't's •!e lbr,·ellns ptra. 
organi..-;at· nn1a SIH'iedade anonynw. ont l'1Hll1llHildifa pJr 
ae.;,icr:;, snh a {li'JJuJninaçú.o de - ~\ .i\1cridiPnal. o •o• o,.. 11; 

N. 722-!'\TI·:lU.llt- D2creto d• :n de j:llleiro de 18}2-Pro
vi..I.,neJa S:,ln·n a Ci'C:Jei"io tlo Ins!itllL'-' d0 Eilne:H·;i.o l'rn-
ti~~ion:\l e d:t ontras 1-;l'í.lYi(hn~i:t'i. o. o •••••••••• :....... 20 

N. 722 .\- I"TI·:JU )I~- Decr· .. ~O <lc :3:) tlctj;meiro de• 18'.)2 -.\bre 
nm Cl'e·!it'- <le l..J00::í'l0i para oc,·ol'rer :is des;:ezas 
C•>lll os s •t'\'l<:o' da lnspectur1a i lera I da Instl'Ucçiio !'ri· 
tnaria. e See:ln!laria e eon1 o-; da inRl.l'Jh':I::Lo p··i111:tria de 
primeiro e S'f:llndo ;;r;i·>s da Capital F<erleral.......... 23 

N. 72l- J[),;TI('.\- Dect·et' de 2 de fevereiro de t8()2- .\brc 
ao :\Jini.:;te~·io <.lol ~egocios da .Ju!:-'tiça cre1lito~ para des
pe:.as no ex ~t·cicio ti~· 18J2 cozn varios serviços, cm-
•!nant > a cal'go da Uni:io.............................. 27 

N. i2t.:...JU~TIC.\. -D~crek> ole 2 de fevereiro ,j,, 18J2-
p,.o,- ide,Ícia !H'O vis•>riamen te sobre a j u.~tiça nos Es-
ta• los ....•.•..•...••..•.•..•••...•.•.•.••.. , •.. , . . • • . 27 
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l'ags. 
N, 12:;- INTEltiOit-Decreto •lc 2 de fev~reiro de 18()2- Ex

tingue o Intt'rnato do Gymna~io Nacionrtl e crea em 
suhstituiçii:o Sc~gilntlo Externato........................ 28 

N. 72ti- AGRICUL'rlJR.\- D.•cret.o ciP. 2 d~ fevereiro de 1892 
- Concerle á Companhi;t Yinicol:t Jnt.ernacional antori
saçiJo para snhslitnir ,, ptr:tgrapho nnic•> do art. 2~ rle 
ReUR estat11toJ ............. , .......... ,................ 2\) 

N. 727- FAZJ•:"'DA- Deereto de ;, tle f•;vereiro de 1802- Sub
stitue o reginwn de. fi~caliza~ão collectiva inst.itniclo no 
t.lect·eto n. 4\JJ de 15 de ag-•>sto tlll 18()1, Jllllo de li~c'lli
zaç;in singnl:tr e~tabelel'idt> na l·;i n. :lliU de 2-! de 
novPmbro de 18~8 ................................ ,.... 21\ 

N. 7:l? (')-1:-ll'l~R!OR- Dacret" de 5 tle fevereiro de 1.1892-
Declara tleslig-ada da Atlministra~.ão Fed~ral a lnspectot·ia 
de Ilygiene 'ilo Estado de Pernambuco................. 30 

N. 733-,\GRICULl'lTIL\. -llect·eto de() tle fner.•iro tle 
1892- Itt•gulrt o mo•lo pelo qual t.Je,·e ~et• ex,,eutadct a 
di,posir:"io conlitla nn n. ::'0, § ·1°, ~rt. 8°, r)n lr•í ti•• orça-
mento tle 30 dP c\ezembr,, d~ Jx~l. .... ,..... . . . . . . .... • 31 

N. ~:nA- FAZ:•:"'D.\- Decre[,, •k 12 •le fe•el'eiro de 1802-
Approv:t :1S alh_ ... ra<;l-ies r~·it Hi ll0S ('S 1 atu~os 110 Banco da 
ltepnhlica do' Esta• los Unido• •l·J Bl'azil...... ... . .• ... • 32 

N. 731- AGJUCULTIJR,\- De<:t'<'to de 13 rle frvpreiro de 1g92 
- Approva ;t moditicctçii:0 feita no traçado da gstrada 
de Fl't'ro do Norle, lliJ prolongament0 entre o rio Tra
picheiro e a rua Machado Coelho, e lixa o pra?.O impro-
rogrtvel <I c tres mezes para conclnsiio das obras ... , .•.•. , 33 

N. /:l:>-l\I.\.lU:'\IIA-Decrel.,> de• 13 de frm•reiro de 1892- Al
tera o plano LI~ llniforiues rio> officiaes da Armada e 
cla's"S annexas, que b:tixon com •J decreto n. 425 de 24 
de ma i·) de 1890 ................................. _ .... 33 

~. 7:lt)- AGP.ICUL 'rCIL\.- Dee,·eto de 13'd~ fevet•eiro •I e l -~!.12 
-Abre ao Ministerio tlus Negocios da Agriculrur.t, Com
mercio e Oln·a< Publicas cre litos pat·a. tlespezas no 
ex~rcicio de 18}2 r·on1 n.lg-uns e ·rviÇ'.oc; a rpti? se refere o 
,:; 2'' tio art. Su rl:t lo i n. 213 de 30 de tlezem bro ,[.• 1801, 
ctnqnanto a eargo (l:J. llni:I0............. ... . . • • . . . . . . . :l5 

N. 7~17- At1RICULTTlR.\- Decreto de 13 tle fevereir,, r\e 18\.12 
-AUre ao .'\Iinist'H'in dos Neg-ocio~ da Al.!ricultrn·a. Cont
ll>ercio e Obras P!ll,\ic[ts 11m credito de :?U9:Zl7>;.)'37rmra 
occorrer á lirptidarii<J tle di virias de ex~rcicins lindos... :n 

N. 733- AGIUCULT UR.\.- Decreto de 13de fevcet·ciro de 1892 
-Concede ant·>risaçào a José Leão Ferre• ira Soa to p~r:t 
organizat· uma s·>cil'dadc anonymn, soi.J a ri 'ilOmin:•·:ào 
de companhia Central de He>taurant~s...... .• . . .. ... • 41 

:-<. 710 ('")- AGRICUL l'U!L\- D!.cr~to r\e 17 de ftlret·Piro de 
18()2 - Tt·ansfer.., o engenho central: rle d\lagé á Com-
panhia Engenho Centt·al ele Guapy-mirim .......... ••• 53 

(') Com os ns. 728, 72J, 730 e 731 não houve acto, 
("') Com o n. 73J não houve acto. 
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N, 7 H- FAZE:NDA- Decret') de 1\) de fevereiro de 189~ -
Approva, com restricção. os C'~latutos do Monte-Pio 
Popttlar ...•. •.........•................... , ...... , ... . 

N. 71:?-FAZENDA-Decretode 1\lde fevet•eirocl<' 1802-Cl>:l
cctle aut·Jrisação ao Banco das Class"B Laburi >~a~, para 
op·,rar sohre acg:1ro de vida, a premio .•..•...... , ...••. 

N. 743- MA !UNHA- DPcreto de20 de fevereiro de 189~- De
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n. 4:31 de 2 de j•ilho de 1891 .....•......•........•. , ..• 

N. 7Hi-FAZ!l:NDA- Decreto d) 2J ele fevereiro de 18!12-D;i 
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fnn1o .....•...••.•........•..........•................ 

N. 7-17- FAZ!!::-:! DA - Decreto de 2G de fev<·reiro elo 18.12 -
Approv~ as alteraç•5•s feit:ts nos estatuln> tlo B;mco de 
Credito H e ai ele ;\finas O .'l'M<................ .. . . .... 
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t:ttutos do Banco ele Credito nou·al" lnt.·rll~ci·•n:d...... 83 

N. 710- JUSTIÇ.\- D.'cre'o ele 27 de fevereiro d<' 1~92 -Cre~ 
n~ comarca de CintL·11., no Estado do J'.tr:'o, dons hat~
lbões de inLmtaria de gnardas naci•>na<.•s, >cntlo u,n do 
serviço activo e ou~t·o d•) eb res.Jrva.................... 85 

N. 71~1 A -JUSTIÇA - D3c:·et.o de 27 d' f,. ,·et•,• i,.,, d<' Ji!~l2 -
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f'nrviço~ no Est:tdo de Seqrip ·, P!tHptan l·) n carg-o~ dll. 
Uniii.o, .• . . . .. ... . ....• .. •. ... .. . . . ... .•. . . . . .• . . .. . . .. 83 

N. 7:>'l- JUSTJÇ,\- D-·cret'l de 27 d~ t<wcr ·it'•' d•• J,)(l;!- C1·ca 
nn. corn:tt·ca do Cnru~á. ll') Estado dn I 'ar/l, dou:-; l1a l:1-
lhõe~ do infantaria tle g11ar•la~ n:tcionc•''· scn>J., um ti•) 
s~rviço activo <'outro do da r~;;ona... . . . . . . . . . . . . . . • . 8t) 

N. 750 A- GUERRA- Decret') ele 2 üe março ,\ .. •li!(l2 -.\ppt'<l-
va o reguLt•nanto para o Collegio 1\lilitar. ... .... .. .... 8G 

N. 731- EXT~;RJOR- De~t·eto de 3 de tmr~o de 18\l:?-
l\lud~ a categoria do Consnlatlo Gerct! na Snecia c :-Jo-
rnega. ....•.••..•..•... ,,,................... .. . . . . . . . . 127 

N. 752 -AGRICULTURA- D>creto de 3 de março de 1~\12-
Abre ao l\lini~terio dos NPg .. cio' da AgTicultnrv. Com
mercio e ObrM Publicas um credito de 1.2G:'i: 15G)230 
para occorrer ás despezas com o serviço de- Es::;otos da 
cidade- no primeiL·o semeatro do corrent9 exerci cio... 128 
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N. 753- AGRICULTOR:\- Decreto ue::; u•1 março de 1S'J2-

Mand,\ adaptar o fardamento p:tra npresentações, rondas 
ue thcntros e passeio dos othcines d'l Corpo de Bom-
h~it·os . . • • . . • . . . . • . . . . . • . • • . . • . . . • • • . . • . . . . . . . • . • • • . . • 12il 

N. 7t..·1- AURICULTURA-Dccr.:to t[,, 7 de ma1•ço de t:-l~2-
Grea dons Joga r c~ de ajudantes da locomoção c do trn.
lego na J<:stradn. de Ferro Central do Brazil, e>pccial
nlent<" Dncntt'f'g:,dos do ~ervic;o no respectivo h··~cho rla. 
Cachocirn n. ~. Pa11l0... ... • .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. 12'J 

N. ··:,;,_ AGfUCULTUR.\ -llecreto d<11l <le mar•.'o "" 1X\l:?-
Crea :l l" compaul•i:t do Corpo Úc• Bumheiroc..... .•. . . . l:)t) 

N. 7tíG - AG RlCIJLTURA- Decreto de 8 de março de iR\12-
A ppro' a as p!a ntas pef<J processo ele ll<O~u<hR para •JS 
nng,·nhn~ c·entt':tt'S tJ,• que t~, C("SSion,td:t :t t :ouqnnhi<t 
1;er:Ll d.• ~Ielhut·am•·ntc•s du :\larauh:'tu .• ,... ... .. . ... . 1:11 

N. 7iítl .\ -lNTl•:lUO!t- Dcct·eto d~ 8 de mat•ço de 18\J2- D•'rog:t 
em pnrl•1 o drcr..tu n. 7:22 de 3') Ü<l jaBcit·o d•' 1X~t2 c 
tntnsfet'ü o )Jnsen ~n.·io~tal p:tra a Qninta da BoaVisk\. 111 

N. 7G7 -lNTEIUOR- Dcct···L•Hlc 11 de nuH·.;otlo 18\12-.\llera 
ai guma:; dir·q)Osi<.:ües dos reg-n l:-tt!ten t'JS dl) .\lonl··pio j f,•r:' I 
do !o:con•lmia dos Scrvielm·es do Estado................ 132 

N. 7:í8- l"'TI':R!Oit- Decreto ue 11 de mn.t••;o do 18\J~- Eleva 
a ~)\l'J:\J2cJ" o crcelito de l-l1:600~. :thl")do pelo dcct·cto 
n. 720 ti,, 2'J de j:wairo ultitHu, para •lespez ts ela ''"riJa 
-Estados Cunf,"!··rado.<, .....•.•... ,.................. t3:l 

N, 7ií'J- I~Xl'i~lUOH.- Ll•;ct·do tle ll <lo março ele 18\12- .\ht·e 
ao J\linist~·rio da~ !·~cla<:•Jcs J~xttrirll't':-1 1) crc•tlito ~11pplc
mcllt:trdc l07:2tí0;3, para as tlespezas ela rnbrica-.\}••las 
d·.• c a ·t '-no ,·xc·reici•J tlc 1891......................... 181 

N. 7t!O- lYL't'~H [()!: -1 h'cret'> de IGtiP marco <!c 189!- c\pJ•ft<> a 
:1s in ... ~trncçú.;s p:u·a <.'xecu~IT.n elo-; ttl't.:.;. J'J e 1~0 da f,-.j 11. :tJ 
ele :?ll <!e j:tncirJ ele 1.~\)~ ..... , .... , ............. ,...... !~li 

N. 7íll- AtJRICULTUltA- Dcc:cto de 1\l rlc março tl•> !~UZ
Rc.;eindc o e·ontt·acto <.b Cnmp:tnhia Br:~zilcira Je l'l•o~· 
p!Jato ele Cal p~ra. a exploração de jazidas tk c:.! no 
archipelag-o <In Fet·twnrh tln .'\orunha.... ........ .... . 138 

N. 762- :\UltlCUL'l'UH.A- Doct•eto do 1<3 elo março de 18\U -
Appt·ova o.~ cqlur!<Js tletinitiyos de mnis 12 kilome~l'O~ 
do P•·olong-amento da Estrada de Fen·o Central do 
llr:tzil ...•..... , ...•... , .•.. ,, , •..•.......... , ...... , . . l3:J 

N. 763- AGRICULTURA- Decreto de it3 de mat·ço dfl 18J2-
Apprr"·1. os e.-ltudns definitivos da m:tis nm tt·eeho do 
t•amal de Timbauba ao Pilat·, na Estrada dfl Ferro Sul 
de Pernamb•tco............. •• . • • • . . . • . . . . . . . • • . . . . . • . • 139 

N. 761- AGRICULTURA- Decreto de !G de março de 1892-
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para funccionar .....•••••...• , .•. , .• , ••...•..• , •..•• , UO 
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Declara carluca a conce~siio da Estrada de Ferro Bene
vente e Minas, a que se refero o decreto n, 10.1ZO de 
t5 de dezembro de 1888 ... , ...................... , .. .. 146 
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ao Ministet·io do~ Neg<Jdo> tLt l\Iarinha um crerlito sup
plem·,ni:tr d~ 21\J:.)!G.;·qz para a verb[l.- ;\Iuni~õ~s na
vae~- do cxcr·cicio <I e t~\.11........................... 140 
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Boa- Vista durante o ex~reicio <I e 18JZ.................. 1!~1 

N. 763- AG1UCCLTUHA- De,•reto de lO d· mar(o de 1892 
- Appr,,,-a :ts plan•.as p:•ra a eonslrnc<:iio (]e l':tladeiros 
ce.ntraes no J<:sta'lo rio ~Iaranh:l.o, t!e IJIH' é cessionaria 
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N. 7tl9 - ,\(}rt!C!:LTl' ll.\ - D•vt·f'l ·J tl<J l\.1 d•• mar~ o de 1892-
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corr<.·r ús d~·spP1.[lS c'•rn o "•'rri'.''' d:t- fllnmiua<·;lo p·!
Llict de-;t·l C.l!Jital-. un 1'1 s '11Ie.;;t:·e· do a('lttal ('Xe,·-
ciein .•..•.••...•.•.....•...•....•....•....•. ,......... i:JG 

~. 77:l - .\fHllL'fTI.l'lJlt :\- De:t·,·l<> ti,, !2 <l·· """'•''' dn 1:i~l2-
.. \ppro\'a r ..... c-,tudns dcfinitiyu:; •!:1 linha ;te lto:-;linc-a. 
Sert·a U Ponta Gros.;; t, da Estrada 1l•• Ferr~• 1ln P:tr~n~t. t~;t 

:\'. 771 - F.\ZE~DA- DPcret•J rle 22 <I•> """'':o de H\12- .\p-

N. 

prova as aheraçôes f0itr~~ n·•~ (·;O;tatntu:.:; 1ln Jhlllt'O tlc 
Crer! i to Br·:czi!eiro,.,.................................. 157 

775 - .TlL-.;T!f' .\ - D.wr..to r! e !:! de m:tr.-o •I • ]:;~'2- Crea 
11111 bat:d:.tào de infantaria do .~en·it;n :Íctivn e nu1 ih~ r~..·
serva e dons e.squndt·õe . ...; de c a r:dlaria dn gn~u·das n:t
ciona•!S~ 11;1:;; CO!IIarea~ dB S:tnt'l Cl'IIZ d~ cl)rllilll,{t .. ~Ii
rand:t e Sant'Anna do Paranal:yh,t, no Estadvde Matto 
Grosso ......••.......•..............• , ............... . 

N. 77ci - 1\L\.IU:\'IL\.- D~crl'!o ,Je :2! ,:,, m:tr·•:•> de 18~12- De
termina «1ue o::; gnanlas-mat·inl1a tllnJnno~ s:'.Í<-lHI coufir .. 
1nadus nr•.-.;c:tJ post·> pur Uect·{~L·............................ 150 

:\'. 7/7- AGíUCI:LTUn.\ -llr·.,,.,,:,. ,J,, i< i de marc·o rlc 1892-
Appr-wa a refornta dos r" L' tntus da Coii!Jl:Ínhia l•'al•ril 
e Indus•rial rle Yinagre..................... .... .. •. . . iG} 

N. 778- .HHUCULTUIL\- Decrdo <ie 2Gde marNcle 1~02-
Appr.JVa. com re~tricçõPs, a vari.>nle propo;;la pela Com
panhia T,·a,n-lload de :'-iaz~.r•>fh, em s dHti tlli<:ilo ao tra-
ça•lo j~t approvado entre o kilomeLro 53" o íim da linh~. iclt 

N. 7i() - GUI~RR.\.- De~ reto de 2.1 d~ m:trço r! e l8!J2 -l\Iodi-
lica o art. 51) do regulamento para as Escolas Praticas 
tio Exer·cilo....... .... . . .. .. • .. .. .. • • . . .. .. .. .. . .. • ... . 161 
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Pags. 

N. 17\1 A- F.\.Z~~NDA- D<lcrd•J de 2~l •I• mrrr,~o de V~\12- Con
cede permissiio :í rrsso,·iação anonymn !\I•lnt,, I' i o l'opul:tr 
prrt·a mudar est•} titalo para o de- ?IIont~ Pio Nacional. it12 

N. 779 B-l\L\.IU~IIA -Dect·etode :2J de março dP. 1802- Equi-
prrra cs soldo,; dos machinistas n:n·nes ao~ rio~ ofliciaes 
de ig!l'tes pn tentes elas 1\emais dass•lS da .\rm:ull\...... 1G2 

N. 779 C- ;\L\RI~IL\.- Decreto de29 de m:~rço •I c 1~()2-Ext•liclt 
como se d•1ve proceder cr)m referencia :í contt·illllkão •los 
machinistas navaes para o montepio de ;narmha. em 
vista da reorganização do r••specLh·v quarh·o... •• .. •• . • . 163 

N. ithl - I~T!·:IUO!t- D<let·d•> 1lc 1 de abril d·· 18::J!- ('on
''c•lc ao Dt· .. Joaquim AnR<•Imo :\'~<~nreit·a "a Lniz r:cl'al<lo 
Alb,•rnaz proro~ação 1\A prazo, <ptant•l á con•· .. ss:to a 'l"c 
se refere o <lecreto n. 329 de 1fi dP ma h d•• 1891........ tGt 

N. 781 -Ii\TI~RIOR- DecrP.to de I de abril de 18.'2-Con
Ct~cle ao ~ngenh•·it·o Carlos P~Hna pt· ·rog-arão de _pt·:H;o 
qnantn ~l coÍlc0Sf:::lo a IJtll' se refl're 0 decrdtl n. :1:!li ,},~ 
16 de ma i o de l.~~ll ..•.• ,.. • • . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . {li l 

N, 7~2 - INT 1-:l~If)lt- Deet·do •le I .],• al•ril ·1·• 1 ~g2- .\ p
pt•ova o;;; planc.s tlos Nli!ido~ f[ll~ .J,.;to T•\ixPit';t d·~ 
,\J.r,·u, Jose Campelln de Oliwira. :lla••o;,l Co,,]]ltl ''' 
~nnza Lirnrt .. lo--é FL':\nciseo Lobo ,JJJnior, .\nltlnio .Tn;;•~ 
Al~xanddno 1lc ('astr·o e .\ntoni" :11.,,•.,it•a •la Costa ler·m 
de con::;truir para habila~.,·ã~~ llt~ npet'ario:j r~ cla,~:ws po-
bt·<>s ................................. , . . .. .. • .. .. . .. • .. iG:J 

N. 783 - 1:-./TERIOR- Decreto de I de al•ril d.• 1W12- De
clara caduca a concessiio d<' fJ'lC Ira lam os dr ct·· t"' 
ns. :!:!2 1le 1fi de maio e (i!S d·· :2:1 1l•• out uht·o de IS()!. 
rl••s fav•lrcs •la lei n, 31:;1 de\) de ?deml,..., de IH-~2, re
Iativamenté ao;; e<lifi.-io;; rf'lel~rnani Lodi B~talhn. 011 a 
eontp:-tnhia qtv• por Plle foç;~e crganit<"lll:l, ti11ha de •·on-
strnir prtl'a habitação •lc operarios e cb;;se;; pohr··s. •. •. iG::i 

N. 781- .\UlUCULTllltA- Dccrot•• riP. 1 de al.l'il •lc 1~''2-
Appt•nva a ref.,rmados estalntr" tia Conq>anhia :\';wi•>~J:d 
de Salinas l\Iossorú-Assú .......................... _.... 166 

N. 78:-i- M.\Rl:-.!HA 1•: UUERRA- Decrer.o d .. · 1 •I•' aiJt•il rle 
18(!2- Altera os §§ 8, 9 e 11) da• inslruc~ije;; qn0 baixa
ram com o decreto n. 471 •le 1 d~ ag-ostr> rle 18~11 para a 
hahilitaç:io ao m<lnLepio ~ m~i·) sOl•lo tlos olliciaes rio 
E<:xcrcito c At·mada ..•..•......... , ..••...• , . • • . . . . . • • 1G7 

N. 78G - AGRICULTl:lL\.- l>C'creto rle 1 rle abril tb 1~92 -
1'ransf··re para o Minislcrio da :\farinha o •cr1·ko de b:~-
lisam,nlu dos porto;;.................................. W8 

N. 787 - AGRICULTURA- Decrdo d~ t 1le ahdl de 1802-
Alt~ra a ohs~rvaç~o con;;tante ria tahella n. 1, annt·xa 
ao decreto n, G91 ele 28 de agosto ele 1:'!)0.... . . . . . . . . . . • 16g 

N. 788 - I"TERIOR- Decreto <le 8 de abril dP 18!)2- .\l.re 
ao Miuisterio dos Neg-ocios elo Interiot• um credito extra
ordinario d~ 110:00~::; para occorrer ás dPspezas •letPr
mina•las pelo art. 8° 1!as disposiçii,•s transitorias <la 
Constituição Federal e decreto n. tj de 20 de ar;oslo de 
1891........ . • . • • . • . • • • . • . . • . • • . . . • . . • • . . . • • . . . • . . • . . • 1139 
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N. 789- AGRICULTURA- Decr~to de 8 de abril de i892-

Approva os planos e orçamentos,para as obra~ neoMsa
rias ao escoamento das aguas.pluvi<~~es através do aterro 
e muralha do caes no por~.o _de Santos ••.•....•.• ,....... i70 

N. 790- AGRICULTURA-Dee~et.o de. s· de abril de i8Q2-
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de Melhorarn<lnto do 'Por~o de Santos, no Estado de 
S. Paulo, para o prolongamento do caes, d"sde a Capi-
tania até ao P11quetá .................................. ,......-171 

N. 791- INTERIOR- Decreto de 10 de abril de 189.2-
Declara. em estado de sitio o Oistricto Federal e suspende 
as garantias por 72 horas •... ,... • .•...... . .• , . , , . , . . • 173 

N. 792- EXTJ<.:RIOR- Decreto de 1l de abril de 1892-
Limita a quota dos emolumentos f(Ue pert~nc~ ao9 con
sule~ geraes, consulcs e vi ce-consnles '1 IH' não percebem 
venciment •S •••••••••••••••••••• ,., ••• , •••• , •.••••••• ,. 173 

N. 793- AGRICULTURA- Decrclo de itl de al.ll'il de 1892-
Approva a reforma dos est:\lulos da Comp~ nhia Salinas 
d:1. Margarida ............................ . ,......... . . 174 

N. 794 - INTERIOR- Decreto de 16 de 11.hril de 1892-
Abre ao Ministerio dos Negocios do Intel'io•· creditos 
supplemen lares para co L ri r não sõ as despezas que exce
deram As di versas verbas do orçamento de 1~91, mas 
tamhem as qite ~e fizeram com a sessão eüra'lrdinaria 
do Congresso Nacional. ......... ,...... .. . • .. . .. .. .. • 175 

N. 795- JUSTIÇA- DecrJto de 18 de abril 1le 189Z- Abre 
ao l\finistedo dos Nrgocio.~ da Justiça o credito de 
73;500$ para. ~e•pezas cJm o .-\<yh da ~lendicid:J.de, no 
ac.ual exerclCw ..... . .•. , •.•.. , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 176 

N. 7~- INTERIOR- Decr~to . de 23 de abl'il de 1892- De
clara que o disposto no art. 51 do r~gulamento do 18 
de janeiro de 1S90 não comprchende as sociedades an-
onymas que ~enham .por fim a induRtria da pharmacia. 177 

N. 797- AGRICULTURA- Decreto de 23 de abril de 1892-
Abre o credito de 6:8)0$ par<1. melhoria dos salarios dos 
guardas, porteiro~ e trubalhadores dos jardins da Praça 
da Republica, Pa!!6eio Publico e vivéh·o da Q•,inl.a da 
Boa-Vista em S. Christovão... .... • .. . .. . . .. . ... .. . .. . • 17í 

N. 798 -AGRICULTURA- Decrato dJ 23 de abril de 18[)2-
Acceita da Comp<tnhia Agrícola de Campos a uesistencia 
que fu da g:1.rantia de Juros do seu engenho cautr:J.l nos 
Ayrizes e transformaçiio <la Usina Barcelloi... . ....... 178 

~N. 799- AGRICULTURA- Decreto de 23 de abril de 1892-
Approva a reforma dos esta&utos da Companhia Geral de 
Commercio e Indnstria.......... .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. • 178 

·N. 800 - AGRICUiiTUR.-\. -.Daereto de 23 de abril de 1892-
Autorisa, a transfereilcia do contracto para .:onstr.ucção, 
uso e gr>so da Estrada de Ferro de Maceió ;, extincta 
colonia Leopoldina.... . . .. . . . .. . . . .. . • . . . . . • . .. • . . . • 181 

N. SOl- AGRICULTURA·- Decreto de .28 de abril de f892-
Approva '&\l'ef\Jrma dos •esututos da ·Companhia Com-
mareio e Il)-dustria Nacional. ............ .. ,. ... ... .. • 181 · 
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No Rf•:? - W\.TgJUOit- ll0ctoel,c) de 2il do ai, ri I d~ J.~\J2- :\!arca 
praz•J aos empregad•JS diplomatic•Js e consul~res para. 
p::u·titoem p~ra ~eus d •slinoso oooooo o o o o o ooo o o. o o o o .• o .. o 

No &:1:1- At<lUClJLTI!R.\-Deci'etr, de :?S <!c al.r·il <1" H\9.2-
0\ pptouv:t n plano, P•'tofi l c or.;.atnen I •> cl:t. fet"l'•:-v ia. pato a 
o 0ng·euh 1 ecntral c L~ Cue:1ti, d1• prqpl'i('da~l~· da CIHlll'tt
nhia Geral de Melhor::uncnto~ em l'c·rn;cm lntco o. o .•. o o 

N. 130! - [<' AZ!o:~Do\.- Doere to de :tJ •.le abril •.l•' 1 :<02- Con
cede ao rlanco do :--;, l'aulo :t r~nunci:-t, 11111.">: pe•liu, do 
Jit·,,.it/) (l .. cmiltir hill''''(q ao pllrtaJI)J'. p:t.~a\·~~i~· ~"'!li 
<llll'O •••• , •••••••.•••••••••••• ··• ••••.•••• ••, ••••••••• 
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N. ~o::;- F"\ZI~~D.\.- Decrelo de 2~1 de abril ''" Jtl():?- :\Iorli
fiea 0 r<';:!,'!Ila.:. entcl man,J:-Hf,> •)1\::; . ..-J'rD.r pedo d('cr<:t~> 
n. 1.8! ~ de 21 dP. novcntl~t·rJ r],~ !.'·~~lf. :::oi•ro :1 ,.:.;i~(·nri·t 
da:; factnra~ collsulare::; ..••........ : ...•.••...•. ·.• .. . • t(-1:; 

No S(lt) - 1;'1/::;TRUCCÁ.O PIJBL!C.\- De,,r.'!•) •lP ;?,I,J, al.r·il •I•' 
tS\\2- Conce."!e a•J Gymna,iü 'IinPiLo•' [Interna lo i' E.' !.-·r-
nato) as \'ant:t;..Yens de cpt1) ~n.::;a. •.l t~yu111~1~i·• ~·Ja,~innal.. J~ll 

No Sc•7 - ~1.\l:I~Il.\- íh'toclo ·h 2 ''"maio ·l·· W.<2- H.ec•uh 
,, in!,·t·stieio pa.t·a. ~t }lt'•HtlO(':""io ·l .. :.;: .-,JJ!,:i·~,·c. •Ll .\l'Jtt:1rl t. 

(~ 1 la . ..;sc·::;; tl.Illtex~t.:;.......................... ........... 1~11 

N. ~08- .\l;}t}t'ULTI"H..\ -n,-.t~r~.'liJde: l d·~ maio~ dt•liS~t2-
.\l'lH'uv·t co1n moditiea(;Õt'i5 os planl).~ ·~ ·H·,:;unento::; apr~
'elltadospi.u·a. Jw·lht•l'anH~IIt) ,},) port> de .J;na.~uJ., 
E_;;l:trlo das .·\l:•g.)a~, tix:tndr) o l'f~..;lu~ctiv•) l·;q,it:d ma.-
Xtlll"' o, o o, •,. o .• ,., o,,, o o, o, o o. o o o.,,, o. o o o .. o. o .. o o., ]()!) 

N. ~~·~l- lf{}EIU{ \- D.Jet·~t·• tJ,-. 1 ~1 .. - m:lio~ d:• l~V2- .\ht··· 
;to .\Jini~tet'Ít) ela nu.-~rra UIU credito .;:tltlJd•"lll~llt:J.r rJ,• 
j;,I);,JOO.~ ;í \" ·l'b:t- .\Jll•la' do .:u~llo o o •••• o• o o• o o o• o o o, iVG 

N, SI<J- .\<l;:It:!lLTUI~ \- lleo·to..t•> •I·· I o!c lllC~io c!' 18D:?
HP\ 1!!:t. n:; dee1~~-to~ n~ :-d'.) "'' 17 1k ~···t· 111l)L'O rjlfi d,.,. 
::'ú ~t~~· ont·:lJL~,j e Gli •te G do nul"ellllJro, Lo(h1s ;t., :Lnn·~~ 
pa.=;..;;::..dn, qHt' autol'i~avant direL':-ia-; de;;,q•rolpri~1~·.1~~..,:-:. no 
E~t;t •lo d.• P~'rll:-llllbuco~ para dc·scnvíJl ;:i ltl•'IJ t·J d·) :1:;~ 
cl-·o Sn~>>•tna.o o o .. o o ... o o o .,o .... 0 o .. o o o o o ... o o ... o o ](llj 

No ~11- k'o\ZI~:'Iill.\-llnel'~to do1 7 de maio dD 1-~'.r?-o\p
prov:l ~ ...: 1111 nlollilkaç-(J ·s, a:'i aJt ... r::t,,J,,s feita--; ~1,)::; esla-
t.ulo,; do Danco <1 JS Funcdonarin>i Puhlic.•so .• o o ..•••• o J(l7 

No 81:?- E:XTI~R!Oit- Decref•J •ln 7 de maio,].., JSJ2- Cr<1a. 
un1 Cnnsttbdo na prov:uci:l pttrtn.co·u(lola •l~J ~l"<:arnbi,lnc, 
na Afl'ica Otoitmt~l. ...... o o., o ... c .. o ..... o. o ..... o .. o o J()Q 

No RLl- .\Gl!ICL:I:i'Urt.\- Dcc're~o <lc 7 olc n>ai,, tl·' i.'P2-
ApproYa cs plan.,~ e ot·~oamer.tos do arma1em n. I, ll'.L 
importaneia de 178; 127$75!.1, apresentao lo> peLt Em preza 
de Ql,ras e l\1elhoramc•ntos do Porto de Sani<Js. de ac· 
cordo c••m os decretos ns. Q97() c Q6G, de 12 de julho de 
1888 e 7 de novembro tle 18\JO ...... o o ... o. o o o. o o ..... , Hl9 

N. 814- .-\nRIClJLTCR.\- Dcereto de 7 de' maio d·' 18()2-
Apprc·V:l. a planta pari\ <l•!'lapropria~ão de trnenos, 
apresenta•la 1wla Comp:mhia J<~strada de Ferro Soroca
hana, com excl11~ão dos terrenos para a constrnc<:.ão do 
caes de Santos ..•••••••• ,,. o o. o. o, •• o. o o, ••• o o o o...... 200 
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N. 815 - AGH.ICUL TURA- Decreto de 14 de maio de 1892-
Concede autorisaçfio a Manoel Lopes de Carvalho para 
organizar uma sociedade em commantlita por ac~ües, 
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N. 81t3 - FAZEND.\.- D~creto d~ 17 de maio de 1892- Dú 
no,·o regulamento para a cobrança do imposto de con
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N. 8H? - ,\GRICt'L TURA- D ~c r~ to de 18 de maio ele 18P2-
Couce•le á Companhia Commet·cio ti,• Lenha e l\late-
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N. 820 - Ii'\STH.UCÇÃO PUBLICA- D~··r•to de 1\t,[e maio ele 
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50:561$42) p~ra a verh:t- Obras- elo exercido de i SUl, 
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cola In lernaciona! .•. , , . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 228 
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Minas Geraes ....................................... .. 

N. 83~- JUSTIÇ.\-Decreto ,[,. 30 dP. maio tl<' 1~'12-t'rea 
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N. 833- AURICCLTUR,\.- Decreto de 3) <le maio •le 18~12-
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N. flj8 - I\"TEIUOP..- Decr·eto de 5 ,,,, :l!!••sto de l>-i(l;>- .\lit'•' 
um crerlit•' d·e :;oo:OtltH pat·a pag-~mcnt'.' ti•• :rnglfiento 
de Yencimentos de telegr:tphistaq, .................. ,.. 418 

N. ~lj(l - JüSTlÇ.\- Decreto de :; 1le vgos~o r! e 18\12 - lleC>I'· 
ganiza a Guarda Nacional da cvmar,_·a de .\Iar de lle..;
panh~, no Estado de ~Iinas Geraes .. ,,................ 41(1 

N. \.180 - AGRICULTURA- Decreto de il de agosto rlc 18fl2-
Approva a refot·ma dos estatuto~ da C'Jll!Jianhia Fdgo-
rilica e Pastoril Brazileira,........................... -120 

N. !"131- AGRICULTURA- De·~reto rl~ 8 olc ag.,st•l 1le 1892-
Approra a reforma doq estatrtto' da Companhia Agri-
cola e Commercial do Brazil........................... 4:21 

N. 032 - GUI~RR.\- Decreto de 8 tle ag-,,~t,, <le 1802- .\Iorli-
fica o plano ele uniforme para o Bat·dh~o .\cao.lemico... -123 

N. \!83 - AG RICL'L T URA- De ereto de 8 de agosto rlP 18(12-
Autori~a a Companhia l'anlista de Vi:~s F<·rre~s e Fln-
vi:tes a prolon;mr sna linha ao porto de S. ,'inbasti5o .. , ·124 

N. 984 - ~USTIÇA -- D~creto de 8 de agosto de 18(12- Crea 
mais um batalhao de infantaria do senico nctivo ela 
Guarda Nacional da Capital Federal •... , .. :. . . . . . • . . . . 42u 

N. 981 A- .JUSTfÇA- Decreto de 10 de ag••sto de 1~\)2- Crea 
1nais 11111 regimento de ca.vallaria de guardas nacionaes 
na comarca de Jaboticabal, no Estarlo de S. Pa'<lo ... ,. 4:?7 

N. !)8;:) - JU.~ !'IÇA - Decrçto de 10 tle agosto de 18;12 - Creo1 
um regimento de cavallaria de g-uarda~ nacion:>.es na 
comarca ele .Jahú, no Estado de S. Paulo ..••......• ,., 427 
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N. 986- AGRICULTURA- Décr~to de 12 de agosto de 1892-
Concede autori~açii.o tl Companhia de seguro~ contra 
fog6 liam J.mrgo Magdebnrgo para estender as suas ope
rações ao Estado de S, Paulo ....... , ...... , .•..... , , . 428 

N, Q37 - FAZENDA- Decreto de 12 d~ agosto <lc 1892- Ap
prova, com moLlificaçii:o, as altcraçõe~ feitas no~ esta-
tutos da Companhia Commercio c Industrial do Brazil., 428 

N. 988 - AGRICULTURA- Decrato de 12 de ago>to de 1392-
Approva os estudos delinilivos da linha entre .laraguá 
e a cidade de Palmeira dos Jndios, apresentar\ns pela 
Companhia l~strada <le Fet·ro Central Alagoana .... ,... 4:1!1 

N. QSQ - AGRICULTURA- Decreto de 12 de agosto <le 189.2-
Proroga por tre~ mezes o pt·azo marcado na clausula 6> 
do decreto n. \JH1 de \J de abril de 1887.............. 431 

N. \J90 - JUSTIÇA- Decreto de 12 de a~osto de 18\12- P.e· 
organiza a Guarda Nacional da Capital tl ~ s. Paulo.... 4~1 

N. 9!H- JUSTIÇ.\.- D<>crdo r\e 12 de agosto <k 1SQ:!- Crea 
um batalhão de gunrtbs nacionàes do serviço tla re-
serva na comarca ·do Gnrnp:'t, no I~ si a <.lo do Pari~ .. o. o. 432 

N. !J;\,2 - .JU.'lTIÇA- Decr.•to de 12 1!1 ag-osto de 1.'~~12- Crea 
1uais 11111 hn.ta.lhãfl (le i nft1 n t 0rin. tle ~uanlas n:1ci • IJl:tes 
na comarca de 1\beapú, no Estao.\o do.) P:tr:'t............ ·l3l 

N. \l!J3 - JUSTIÇ,\- Decreto d., 1Z rle agoslo tlc 18é12- Eleva 
á cat<>goria de b~~" lhiio a 8" sec~.iio tle J,at~ !hão rio 
serviço acliv) da Gnarll 1 i\r~cion;,l da Capital •lo Jo;,l:ulo 
<lo Parit .. ,.,.,.,.,,. o, .. o,. o, o, o.,, o,. o .. , o, o ..•.. ,.. 43:l 

N. !J)l- JCSTh.~.\.- D ·crct.' tle li rlc agosto d" 1K92- Ct•,•a 
um eommando SHpcrior de ;.nw.rtla~ nacionae~ na co-
marca d•1 Bt'Uf':ln~a. no Est:ul" de S. l':mlo .... , ... o... 431 

N .(!J!J5 - JUSTIÇ.\.- Decreto de iZ de agosto tle 1892- Crea 
um batalhão de infantaria de gu:trtlas nacionaes na 
comarca de Solimõ,Js, no J·:~tar\o do Amazonas., .. ,,. o. 431 

N. \JJ:j - ol U~TICA - Dect'do de 12 de agoslo de 18!J:2 - Crea 
um com mando superioJ' de g<wt·d:< s nacionaes na co-
marca de Itaporanga, no Esta<lo de Se:·;,ápe ........ o.. 431 

N. !J!Ji' - JUSTIÇA- Decr•'' o d<> 1:! r\e ago,.to de 18!12- Crea 
H1n con11nando superior d'3 g:1ar,las naci0naes P.n. co-
marca de I3uquim, no Estado de i'>ergipo,, .. ,.,,, .• , o,. 4~5 

N. 9!J8 - JUS TI(.\.- Decr<'\O de i.2 de a gosto de 180.2- Crea 
mais dous batalhf)es de infantaria de g tardas nacionaes 
na comarca do !c•;, no Estado do Ceará,., ........ , . . •l37i 

N. Q!:i~ - .JUSTICA- D.>creto de 12 de agosto de 18\12- Crea 
mai~ um batalhão dA infantal'ia de gnardas nacionaes 
na comarca de Batnrité, n·) Estado do (J<>ará ....... , .• , 4:3fi 

::-.1.1000 - JUSTIÇA- Decreto de 12 de agosto de 18\12- Crea 
mai~ dons batalhões de infantaria do servic-" activo e 
11111 t•egirnento de cavallaria de gun.rda;; nacioua"s na 
comarca de Aracaty, no E;;tarl<) do Cea1•á .. , ....... ,... 4:1fi 

N. 1001 - JU.TH; t\.- Decreto tle 12 tlc agosto de• iSCJZ- Crea 
mais um batalhiio de infantaria do serviço activo de 
guardas nacionaes na comarca de lp:':, no Estado do 
Ceará., •. ,,,., ... ,, •..... o o,.,., .. ,.,,,., o, o,,, ..... ,. 437 
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na comarca de Iguatú, no Estado do Cearít............. 437 

N.1003- JUSTIÇA- Decreto de 12 de agosto de 1892- Crea 
mais um batalhão de infantaria de guardas nacionaes 
na comarca do Jardim, no Est:tdo do Cea:·á ..•... ,...... 438 

N .1004 - JUSTIÇA - D~creto de 12 de agogto de 1892 - Crea 
mais dous batalhões de infantaria do serviço :tctivo e um 
da reserva de guardas nacionaes na comarea do Ilapi· 
poca, no I•~stado do Ceará................. . • . . . • • . • . . . •138 

N.1ú05 - JUSTIÇA- Decreto de 12 de ago~to de 18\12- Crea 
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comarca de Quixeramohim, no F..•tadn rio Ce~rá........ 439 

N.1006- JUSTIÇA- Decrdo de 12 do ~g·•stc• ·I~ I~·.l~-Crea 
mais um batalhão de infantaria ,,., s.·rvir:o ndivo e um 
bat;~lhão da reserva de guardas naci<•ll:' eq na comarca 
de Baturité, no Estado do Ceaní. .....• ,.,,,,,,,,,..... 439 

N. 1007 - JUSTIÇA- Decreto de 12 de agosto •le 18n- Crea. 
mais dous batalhões de infantaria e um regimento de 
cavallaria de guardas nacionaes na comarca do Crato, 
no Estado do Ceará ...... , ............ ,............... 440 

N. 1008 - JUSTIÇ \-Decreto de 12 de ~gosto <le 1R92 - Crea 
mais um regime11to de cavallaria ue ,(;tt:trd:ts n:~ciona~s 
na comarca de Viçosa, no Estar],_, tl•J Coar:l,........... 440 

X. 1009- JUSTIÇA- Decr~to de lô de :q:;o't•' d•• !8(12- Eleva 
á categoria de regimento o Fi0 esq ua rlrà0 de c a v aliaria 
de guardas nacionaes da comat"ca de Caçapava, no Es-
tado de S. Paulo....... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. 441 

N.1010 - JUSTIÇA - Dacreto de 16 de ag•JBtr> de 1892- Crea 
mais um regimento de cavallaria de g-narda• na
cionaes na comarca do Rio Claro, no Estado de 
S. Paulo.............................................. 411 

~. 10H - JUSTIÇ \- D?creto de 11) <le ag-0.~to 1lo 18\12- Crea 
um commando superior de Guarda Naci0nal na co
marca de Tatuhy, no Estado de S. Paulo ..... ,........ 441 

N. 1012 - JUSTIÇA- Decreto de!() de agosto d" l8\l2- Crea 
um regimento de cavallaria de guardas ll:tcit•naes na 
comarca de Lorena, no Estado de S. I' a ulo ....... ,...... 442 

N. 1013 - AGRICULTURA- D~creto d" 16 de agosto de 1892-
Deolara que os empregados elas Insp0ctní•ias de Portos 
i\laritimos são contribuintes do Montepio ourigatorio... 442 

N. 1014- AGRICULTURA- Decreto de it> de agostn de 1892-
Approva os estudos de 00.674m,30 ele linha d" Barra 
Mansrt a Catalão, apresentados pela Companhia Estrada 
do Ferro Oeste de 1\linas............................... 4!3 

N. 1015 - AGRICULTURA- Decreto do 16 de ~gosto de 1892-
Declara sem eft'eito o decreto n. 474 de 1 d~gosto de 
1891 que concede privilegio para construcção, uso e 
goso de ramaes ferreos convergentes {t J<:strada de Ferro 
Central do Brazil., ....•••.•.•.•••.•....•. , . , ; . . • • • . . • 443 
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um commando supel'ior de frURrdas nacionaes na <'o-
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N.1017- AGRICULTURA- Decret1 ele 20 de agosto de 18:12-
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stant" do decreto n. lOGO de 22 de novemlJrn de 1890 á 
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N. 1019 - JUSTIÇ.\- Decreto de 23 de agosto de 18;).2 - Crea 
um batalhã•> de infantaria de ~:uarrlas nacionaes elo 
serviçn activo na comarca de~.' J0:lo da Hnrra, no l•:s-
t:ulo !h Rio de .Janeiro................................ <H8 

N. 1021 (•J- AGIUCULTUR \-Decreto ti•· 2! tle agoo;to <lc 18ll2 
- Approva a varianto> ao tl'acnrlo da Estt·ada de F~r,•o 
de l'elotas i>s eolonia~ tle S. I.ourPn<:n, na parte rel:<.tivn 
ao ramal da Tablada.................................. 4!0 

N.1022 - AORICtTLTlTRA- Decreto de 23 de agosto de 1Sll2-
Innova o contt·acto com a c~a,·.í Ifm•/;ow· C<i1'J101'rl.tiOll, 
limitcd. de accordo cot't a lei n. 4~ •le 7 tle jnnho de 
1802 • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 440 

N. 1023 - JIJSTIÇA- Decretn •le 2:3 de ago~to de 1802- Crea 
mais um batalhão de infantaria de• g-•nrrla~ nacionaPs 
na comarca. •le Lavra• lliamantin~s. no E,;hdo da 
Bahia................................................. 4':>1 

N. 102!- J!JSTICA- Decreto de 2:1 de ago•to dé 1.,~12- Cr~a 
mais tres ·b:ltalhi'ies de inl'anlal'i t 'éle f!H:lr<l·,. nacionaes 
na comarca de ItalJ:tian:t, no E~tado .te S •r:;ipe........ ·102 

:N. 102:; - .1 US'l'IÇ.\ - UecrPto de 2:1 de ago<to 'de 18\12 - Crea 
um commando superior d<> g<mr•la• nacionacs na co-
mat·ca de Marap:ogipe, no Estado <la Bahia............. ·i52 

N. 1026 - .JUSTIÇ.\- Decreto de 2:3 de agosto de .18\12- Crea 
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(')Com o n. 1020 nio houvaacto. 
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centPS a Alexandrina Rosa tle Carvalho............... !123 

N. 1142 - INDUS'l'lt!A - Decrrto de 22 <l•l noYomiJ:·o rln 
1892- D{t rPgulamento á Secretaria de Estado do> Ne-
gocios da Intlustria, Viação e Obras Pul>licas...... . . . !l24 

N. 1143 -AGRICULTURA- Dect·eto de 22 de novembro de 18!l.2 
- Approva os planos e orçamento das obras de mclh<:-
ramento do porto de S. Salvadot·, no Estado da Bahia. !)3\) 

N. 1144 - AGRICUL'l'URA- Decreto de 22 de novembro de 
1892- Revoga o decreto n. 154 de 18 de abril de 1891, 
na part~ em qnc autorisou a desapt·opriação por utili
dade publica do engenho Bulhões, no Estado rle Per-
nambuco............................................. !l40 

N. 1145 -· INTI~RIOR- Decreto de 22 de novembro de :1892-
Abt·e ao Ministerio do Interior nm credito extraordi-
nario para continuação das despezas com recenseamento !l40 

N. il46- AGHICUL'l'URA- Decreto de 22 de novembro de 
:1892 -l~limina as clausulas 3a e 4a das que baixaram 
com o decreto n. !l19 de 2 de julho do corrente anno.... 941 

N. 1147 - JUSTIÇA- Decreto de 25 de novembro de 1892-
Crea mais dous batalhões de infantaria, sendo um do 
servi~.o actiYoe outro da reserva, de guardas nacionaes 
na. comarca de La baiana, no Estado <I e :Sergipe........ 941 

N. 11-18 - J OS1'W:', - D~crcto de 2:-í <!e """''m bro ti<:> 1892-
Deslig-.1 dÓ.s Lrigadas de infantaria tia Gnal'lia Nacional 
rlest;L Capitulo 1o.2o, 3o e 4° batalhõe~ do serviço da 
resen~, o com elle cr•nsli tnc uma brigada do mesmo 
serviço.. . • . . . . • . . • . • . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . • . . . !l-12 
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N. 1140- JU:S'fiÇA.- Decreto de 25 de novembro de 1892-
Ct•ea mais dous büalhõe; tb guardas nacionaes na co-
marca de Gmnja, no l~shtlo do Ceará .....•.•... , ... , 9!2 

N. ll50 - JIHTIÇA. - Decreto de 2:í de novcmbt·o de 1892-
Cr~a maii um bn.talh;~o de infant:u·ia <le gtwr<las nacio-
nae3 na cJmar~:~. de Camocim, no l~stado d<) Ceará .. , 913 

N. 1!51 - JUSl'IÇ.\.- D~creto de 2:) de noYembro de 1892-
Crca mais dous batalhões de infantaria th guardas 
nacionaes na comarca do Grato, no Estado do Ceat·á. 943 

N. 1152 - ,J(JS'l'IÇ.\.- Dect•et.o de 25 de novembro~ de 1802-
Crea mais cinco hatalhiJes de infantaria tle guartla• 
nacion:tes na comarca do Jat·dim, no J<:stado do Ceará ~-1.3 

N. 1153- JUSTIÇA- Decreto de 2:) de novembro de 1892-
Crea mais >res batalhões de infantaria de guardas na-
cionaes na comarca de Sobral, no l~stado <lo Ceará... 9-1.4 

N. 1151 - .JUSTIÇA- Decreto tle 25 de novemhrol de 1892-
Reorganiza a Guarda Nacional da com~rca de ltabo-
rahy, no Estado do Rio de Janeit·o ........ , ...... ,.. 941 

N. 1155 - JUSTICA - Decreto de 25 de noYembrn de 1892-
Reorganiza a Guarda Naci,m:t! da comarca <le J'lll-
dithy, no ~~~tado de S. Pc~u!o................ ..•...• 94;) 

N. 115t1- JUSTIÇA- Decreto de 25 de no,·embrol de 1892-
Cre~\ mais um batalhão de infanl:tl'Ía do serviço activo 
de guardas nacionaes na comarca da Ca pella, no 
Estado de Sergip~ •..••...•••.•............• ,......... 9!5 

N. 1157 - JUSTIÇA- Decreto de 2 de d~zembro de 1892 -
Regula o proces>o dos em h:Hgos ao accorcl1~o na Côrte 
de A ppellação ..•... , . , ...•••. , . . . . • . . . • • • . . . • • . . . • • . • 9!6 

N HCiS- INTERIOR- Decreto de 2 de dezembro ele 1892-
Abre, por conta do 1\linisterio do Int~rior, o credito 
supplementar de 3.000:000~ tL verba- Soccorros pu-
IJlicos - do eKercicio de 1892 ........ , .. , ............ , 9!G 

N. 1159- INTmRIOR- Dacret() ele 3 de dez~mbro de tsn
Approva o codigo das disposições commun~ á.~ insti
tuições de ensino superior cleperMentes do Mlnisterio 
da Justiça e Negocias Interiores...................... 961 

N. 1159 A -AGRICULTURA- Décreto de 3 de dezembro de !892 
-Declara caduca a conc~ssão feita a José de Villa-J<'lôr 
p~lo decret~ n. 143 de 18 de abril de 1891, para a col
locação de baias de segurança no porto desta Capital.. 1003 

N. J i<lO - JUSTIÇA- Decreto de 6 de dezembro de 1892-
Dá regulamento á Secretal'ia da Jus! iça ~ Negocios 
Interiores ........... , ...................... ,......... 10tl:3 

N. 1161- INDUS1'RIA- Decreto de 6 de dez~mbro de 1892-
Declara caduca a .concessão de um engenho central no 
Estado de S. Paulo, feih ao cidadão Firmino Joaquim 
Ferr~h·a da Veiga, ............... , ................ , 1017 

N. t162 - JUSTIÇA -Decreto de 9 de dezembro de 1892 -
Crea um commando supericr de guardas nacionaes na 
comarca de Santa Rita de Cassia, no Estado de Minas 
Geraes....................... ... .. •. . . . . .. . . .. . • • . . . . 1017 
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N. U63 - JNDUSTRIA- Decreto de 9 de dezembro de 1892-
Declara caduca a concessão feita á Companhia Geral 
de Estradas de Ferro no Brazil para construcção, uso 
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e goso do prolongamento da l~strada de Ferro Leopol-
dina, de Itabira a Jatobá, e o trecho entre a estação da 
Saude e a cidade de Habira... .. .. • .• . • .. . • • • • • .. • . • . 1018 

N. il64 - INDUSTRIA- Decreto de 9 de dezembro de 1892-
Dá novo regulamento para o serviço a cargo da Jisca· 
lização das estrad:•s do ferro da União................ 1019 

N. 1165 - INDUSTRI:\ - Decret.:>' de 9 de dezembro de 1892-
Autorisa a reconstituição do Lloyd Brazileiro......... 1028 

N. 1166 - FAZENDA - Decreto de 17 de dezembro de 1892 -
Dá regulamento para execução da lei n. 23 de 30 de 
outubro de 1891, na parte reforen l•' ao l\Iinisterio da 
lt'azenda . . . . • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . • . . . . • . . . • 1028 

N. 1167 - FAZENDA- Decreto de 17 de deumbro de 1892-
Autorisa a fusão do Banco da Republiea dos Estados 
Unidos do Brazil com o Banco do Brazil, sob a deno
minação de Banco da Republica do Brazil, provê ao 
resgate do papel-moeda do I•Jstado e dá outras provi-
dencias .............................................. !075 

N. 1168 - FAZI~NDA -Decreto de 17 dt> dezembro de 1892-
Dero)!a os arts. 54 e 74 do decreto n. IJ738, de 2 de abril 
de 1887, e dá outras providnncias........ .... .. .. . .. .. . 1078 

N. 1169 - INDUSTRL\- Dect·et<> <le 17 de dPzembro de 1892-
Pro roga o con tmcto a q ne s0 refc•re o decreto n. IJ540 
rle 26 de d•,zcmhro r! e 11>85........... • . . . . .. . . . . .. .. . • 1082 

N. 1170 - AGRICULTURA- Decreto de 17 de dezembro de 
1892- Autorisa a Alagôas Ruilway Compuny, limited 
a desapropriar as casas e terrenos figurados a tinta 
azul na pl~tnta apresentada .....•......•...... ,....... 1082 

N. 1171 - INTERIOR- Dect·eto de 17 de dezembro de 11l92-
Organiza o Laboratorio de Bacteriologia............. 1083 

N. 1172- INTI<JRIOR- Decreto de t7 de dezembro de 1892-
0rg-aniza a Directoria ~anitaria na Capital Federal... 1085 

N. 1173- INDUSTRIA -Dect·<'to de 17 de dezembro de 1892-
Concede á Companhia Brazileira Torrens antorisaçiio 
pam construir obras r!P. melhoramento no porto da 
Yict0ria, J<:stado du Espiritn Santo.................... 1097 

N. 1174 - AGRICULTOR.\- Decreto de 17 tle dezembro de 
1892- Approva, com modificações, os estudos defini
tivos <la primeira secção da Estrada de Ferro de S. Fran
cisco Xavier ao Cnmmercio, coiuprehendida entre a pa-
rada da Mangueira e a estação de Belém.............. 1106 

N. 1174 A- AGRICULTURA- D·creto de 17 de dezembro de 
1892- Dá nova rPdacção :i clausula X das qm· baixaram 
com o decreto n. 977, de 5 de agosto de 1892.......... 1107 

N. H75- INDUSTRIA- Decreto de 20 de dezembro de 1892-
Approva a reforma dos estatutos da Companhia Agrí-
cola e Commercial do Brazil. ............... , • , , , ..... • U07 
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N, U76 - INSTRUCCÁO PUBLlCA- Deere~o de 23 de de
zembro de 1892 -Desliga da Inspectoriâ Geral da In
strucção Primaria e Secundaria (ia Capital Federal o 
serviço do ensino secundaria a cargo da União....... 1109 

N. 1177- INSTRUCÇÁO PUBLICA-Decreto de 23 dê de
zembro de 1892- Extingue o Conselho Direetor da In
strucção Primaria e Secundaria do Districto Federal... H09 

N. H78 - INSTRUCÇÃO PUBLICA - Decreto de 23 de de
zembro de 1892-Approva o regulamento do Pedagogium 1110 

N. U79 _. INTERIOR- Decreto de 26 de dezembro de 1892-
Dá novo regulamento ao Museo Nacional. ... ,........ iU9 

N. 1180 - INDUSTRIA- Decreto de 26 de dezembro de 1892-
Fixa a taxa de cambio de 27 dinheiros por 1$ para opa
gamento dos juros garantidos para a construcção do 
prolongamento e ramaes da Estraâa de Ferro do Paraná 1135 

N. 1181 - INDUSTRIA- Decreto de 26 de dezembro de i892-
Approva a reforma dos estatutos da Companhia Corn
mercial e Industrial de Generos Alimenticwa.......... 1135 

N. U82 - INTERIOR -Decreto de 27 de dezembro de 1892-
Declara de utilidade publica a de~apropriac;ão de ter-
renos na enseada de Abrahão, na Ilha Grande... . • • . • UM 

N. 1183 - GUERRA- Decreto de 27 de dezembro de 1892-
Approva o regulamento para as enfermari&ll militares U37 

N. 1184 - JUSTIÇA - Decreto de 27 de dezembro de 1892-
Crea um commando superior de guardas nacionaes na 
comarca de Correntina, no Estado da Bahia •... ,...... 1220 

N. H85- JUSTIÇÀ- Decreto de 27 de dezembro de 1892-
Crea mais um batalhão de infantaria de guardas na
cionaes na comat"ca da Victoria, no Estado da Bahia. 1220 

N. 1186- JUSTIÇA - Decreto de 27 de dezembro de 1892-
Crea mais um batalhão de at"tilharia de posição de 
guardas nacionaes na Capital d.o Estado da l3ahia.... 122i 

lS. 1187 - JUSTIÇA.- Decreto de 27 de dezembro de 1892-
Crea um coitimàndo superior da guardas nacional'& na 
comarca de Pouso Alegre, no Estado de Minas Geraes 1221 

N. H88 - JUSTIÇA -Decreto de 27 de dezembro de 1892-
Reorganiza a Guarda Nacional da comarca do Rio Ma
ranhão, no Estado de Goyaz .... ,....... ... •. • . . • . . . . 1222 

N. 1189- JUSTIÇA- Decreto de 27 de dezembro de 1892-
Crea mais um batalhão de infantaria de guardas na
cionaes na comarca da Lapa, no Estado do Paraná... 1222 

N. 1190 - JUSTIÇA- Decreto de 27 de dezembro de 1892 -
Reorganiza o commando superior da Guarda Nacional 
da comarca de Botuoatú1 no Estado de S. Paulo...... 1223 

N. U9i - JUSTIÇA- Decreto de 27 de dezembro de 1892-
Crea um commando superior de guardas nacionaes na 
comarca de Arauá, no Estado de Sergipe.,........... 1223 

N. H92 - JUSTIÇA - Decre~o dê 27 de dezembro dé l892 _. 
Crea um commando superior de guardas nacionaes na 
comarcllo do Por'o Seguro, no Estado da Bahia •.. ,... 1224 
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N. 1l\J3 - FAZI~NDA -Decreto de 28 de dezembt·o de 18\J2-
Dá novo regulamento para a cobrança Jo imposto de 
consumo do fumo •..• ,., ...••. , • . . . . • . • . . • . • • . • • • • . . . 12:?1 

N. H\J.t - INSTRUCÇÃO PUBLICA- Decrato de 28 de de
zembro de 1892- Approva o regulamenb para o Gy
mnasio Nacional............................. . .. . . . • 122d 

N. i 195 - INTERIOR- Decreto de 28 de dezembro de 1892 
-- Approva o regulamento da Bivliotheca Nacional... 1256 

N. U95 A- MARINHA- Decreto de 30 de dezembro de 1892 
-Dá novo re:rulamento á s,cretaria de gstado dos 
Ncgocios d<tl\Jarinha................................. 1267 

N. tf95B-FAZI~NDA-Decreto de30 dedezemhro de 1802-
Dá regulamento ás Delegacias Fiscaes, creadas pelo 
decreto n. 1166, de 17 do corrente mez, nas capitaes 
dos Estados de S. Paulo, Minas uerael, Goyaz, Matto 
Grosso, Paraná e Piauby............................. 1281 

N. f195C-FAZENDA-Decrelo de 30 de dezembro de 18\JZ
Manda executar a nova tahella do uumero c ,·enci
mentos elos empregados e op~rarios da secção de art~s 
da Imprensa Nacional e do Di,_trio OflicicLl, •.•• ,..... 12~5 

N. 1195 D- FAZE:NDA- Decrdo de 31 de dezembro de 1892-
Dâ instrucções para a exerução d.l art. J.t da l~i 
n, 126B, de 21 de novembro do cort•enle ann~ .....• ,. 1287 

N. i19G - INTERIOR- Decreto de 31 de dez~mhro de 1892-
Declara u<>sligarla da Administração F~deral a Inspe-
ctoria de Hyg1ene do Estado de ~Iatto Grosso.......... 1291 

N. 1 HJ7 - I~TERIOR- Decreto de 31 d~ dezembro <k 1892 
- Approva o regulamento para o Instituto Nacional de 
Musica.............................................. 1291 

N. 119i!- JUSTIÇA- Decreto d~ 31 de dezembro de 1892-
Manda observar o regulamento para o exercicio das 
f'!n!lções dos procurador,•s dos Feitos da Fazenda .Mu· 
mc1pal •.•••••• , ••.. , ••.••...• ,........ . . • . • • . . . • • . . • • 1310 

N. i 19) A (•)- IN'l' ERIOR - Decr~to de 31 de dezembro de 
18\12- Dechra extincto o Commissarindo F:xecntivo,.. 1313 

(") O decreto n. i199 não f(li publicado. 
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DECRETO N. 706 - DE 2 DE .JANEIRO DE 1892 

Concede á Companhi~ Sociétd des Mine.~ d.'Or da Faria nutorisação para 
augmentar o seu cnpital e elevar o numero de seus Uirectorcs. 

O Presidente da Republica, do;; Egfádos Unidos do Bt•azil, at
tendendo ao que requereu a Companhia Societe des liiines d'Or 
de Faria, devidamente representada, resolve conceder-lhe auto
risação para augmentar o seu capital e elevar o numero de seus 
directores, de accordo com a resolução que foi tomada na reunião 
da assembléa geral dos accionistas realizada em Paris no dia 11 
dejunhode 1890. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal~ 2 de janeiro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antão Gonçalve~ de Faria. 

Eu Carlos João Kunhardt, traductor publico e interprete com
marcial juramentado da praça do Rio de Janeiro, das línguas in
gleza, franceza, h espanhola e italiana, etc., etc. 

Poder Executivo 1892 
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Cor·tillr:o rpw mo foi apresontndo um do'!umento escripto em 
frarwez, o qu:•l, a pedido da parte, tr·aduzi litteralmente para o 
idioma nacional e diz o seguinte, a saber: 

TRADUCÇÃO 

SOCIÍ~T.f: DES 1\IINES D'OR DE FARTA (SOCIEDADE DAS 1\IINAS DE OURO 
DE FARIA) 

Cópia da acta da u.çsemblca geral extraordinaria de onze de 
jttn!w de mil oitocentos e noventa 

No anuo de mil oitocentos e novent:l, aos onw de junho, ás 
4 horas da tarde, os accionistas da sociedade des 111ines d'Or 
de Faria, no Bmzil, do capital de um milhão e oitocentos mil 
francos, cuj:t sét!e social é em Paris, Cité d' Autin n. 6, reuniram
se em assemuléa geral extraordin,tria na sala da sociedade des 
Etudes Coloniales et Naritimes n. 18 rua. Saunon em Paris. 

O Sr. Louis Roux, presidente do conselho de administração, 
declara aberta a sessão. 

o St'. presidente traz a mes:t um numero do jornal de annun
cios legaes Les Petites A/fiches do di<t vinto e quatro de maio 
de mil oitocentos e noventa, no qu:tl foi feita a convocação da as
semuléa gemi. 

Elle declara que a folha de presença demonstra acharem-se 
presentes ou representadas mil oitoeentas oitenta e nove acçües, 
e que a assemuléa está em Humet·o sutHciente e validamente 
constituida. 

Convida em seguida p:tra formar a mesa na qualidade de escru
tndor os dous maiores accionistas prLJS(l!ltes os Srs. Broux e Chan
velot que acceitam. 

A mes<t assim composta indica pam secretario o Sr. Stouls, 
secretario do cons]lho. 

O Sr. presidente dá em seguida a palavra ao Sr. Boutan, admi· 
nistrador-director, para a leitura do relatorio do conselho de v.dmi
nistração, concluindo pelo augmento do capital social. 

Finda a leitura desse relatorio, o Sr. presidente põe a votos a 
primeim proposta. 

l.a-A a;;sembléa, depois de ter ouvido a leitura do relatorio, 
vota o augmento do capital social a uma somma comprehendida 
entre dons milhões e duzentos mil francos e dons milhões e qua
trocentos mil francos e da ao conselho de administração todos os 
poderes par<~. lixar a importancia eX;tcta desse augmento. 

Esta proposta é unammemento approvada. 
O Sr. administrador-director expõe em seguida os motivos que 

decidiram o conselho de administração a pedir a modificação do 
art. 18 dos estatutos. 

O Sr. presidente. põe a votos a segunda proposta. 
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2. •-A assembléa. vota a modificação do art. 18 dos estatutos 
cujo primeiro paragrapho será, de ora em deante, redigido pela 
seguintd fórma: 

« A sociedade é administrada por um conselho composto de 
cirico membt•os peló menos e de oltc> no mais, nomeados pela as
sembléa geral. 

O novo administrador, que eleva de sete a oito o numGro dos 
membros do conselho, será sujeito á renovação dentro de tres 
annos, ao mesmo tempo que os demais. 

Esta segunda proposta é iguamente adaptada unanimemente. 
Nada mais havendo a tratar, levanta-se a sessão às 5 horas 

menos um quarto.-0 presidente, Roux. Os escrutadores, Chau
velot- Baroux. O secretario, Stoul. 

Paris I de março de 1891. E' cópia fiel.- O presidente do 
conselho da administração, Roux. 

Visto por nós maire do 9• districto de Paris, para legalisação 
da assignatura do Sr. Roux, ~upr:t exarad:t. 

Paris, 3 de maio de 1891.- H. Chain, adjunto. (Estava o sello 
da mairie.) 

Reconheço verdadeira a assignatura retro rio Sr. Chain, adjunto 
ao maire do ü• districto desta capital, e para constar onde con
vier pas~ei o presente, quo assiguei e fiz sellar com o sello das 
armas deste Consulado Geral. 

Paris, 4 do março de 1891.- M. J. Barbosa, consul geral. 
(Estava o sello do Consulado.) 

Reconheço verdadeira a assignatura supra do Sr. Dr. Manoel 
José Barbosa, consul geral do Brazil em Paris. 

Ministerio das Relações Exteriores.- Rio, de novembro 
-de 18\Jl.- Pelo director g-eral, L. P. da Silva Rosa. (Estavam 
duas estampilhas inutilisadas, no valor de novecentos réis.) 

E nada mais continha ou declaratn. o dito documento que 
bem e fielmente traduzi do proprio original, escripto em francez, 
:ao qual me reporto. Em fé do que passei o pt·esente que assignei 
'6 sellei com o sello do meu officio, nesta cidade do Rio de Janeiro, 
aos tres dias do mez de novembro de 1891.- Carlos João Kunltardt, 
traductor publico e interprete commercial juramentado. 

DECRETO N. 707 -DE 8 DE JANEIRO DE 1892 

Transfere a Estação Agronomica de Campinas para o Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que dispõe o § I • do art. 20 da Lei de orçamento 
approvada em 30 de dezembro de 1891 para o exercicio vigente, 
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resolve transferir n. Estação Agronomica de Campinas para o 
Estado de S. Paulo; correndo por con tu. do mesmo Estado toda 
a despeza com aquelle esbbelecimento, n. começar do I• de ja
neiro do corrente anuo. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura Commerêio 
e Obras Publicas assim o faça. executar. 

Capital Fedem!, 8 de janeiro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antao Gonçalves de Faria. 

DECRETO N. 708 -DE 16 DE JANEIRO DI: 1892 

Approva o plano e orçamento das obras projeda<las, desenhos tios apparelhos 
e deseripção dos methodos de fabrico.ção do engenho central na Palhoça de 
qne é cessionaria a Companhia Colonisação e In<lnstria de Santa Catharina. 

O Vice-Presit.lente da Republica dos Esbdo;; Unit.los t.lo Brnzil, 
a.ttendendo ao que requereu a Companhia Colonisação e Industria 
de Santa Catharina, cessionaria da garantia tlé juros e mais fa
vores para o estabelecimento de um engenho central de assucat• 
e alcool de canna no lagar denominado Palhoça, Estado de 
Santa Catharina, de que tratam os decretos us. 637 de 9 de 
agosto, 931 de 24 de outubro tle 1890 e 158 de 23 de abril de 1891, 
resolve approvar o plano e orçamento das obras projectadas, de
senhos dos appare1hos e descripção dos methodos da fabricação 
elo systema da diffusão do dito engenho, não ficando o Governo 

responsavel por juros de capital que for empregado além do 
garantido, e reduzitla a setenta e cinco centímetros a bitola da 
ferro-via agrícola, cujo orçamento fica approvado na razão de 
doze contos de réis por kilometro. 

O engenheiro Antão Gonçalves de. Faria, Ministro de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
fará executar. 

Capital Federal, 16 de janeiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antão Gonçalues de Faria, 
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DECRETO N. 709 -DE 16 DE JANEIRO DE 1892 

Considera de nenhum effeito o decreto n. 453 de 25 de julho de 18!11 que 
declarou de utilidade publica municipal a desapropriação dos predioa 

ns. a; A e 37 da rua de S. Luiz Gonzaga. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estndos Unido~ do Brazil, 
attendendo ao que repr•'sentou o Conselho de Inten!lonci:t Mu
nicipal sobre a inopportunidade de se proceder à abertura de 
uma rua que communiqne a de D. Emerenciana com a de S. Luiz 
Gonzaga, na freguezia de S. Cllristoviio, melhoramento que 
não é de natureza urgente, decreta : 

E' declarado de nenhum atreito o decreto n. 455 do 25 de 
julho de 1801 que auto1·isou a desapropriaçiio,JJOr utilidade pu
blica municipal, dos predios ns. 35 A e 37 >t rua de S. Luiz 
Gonzaga, visto ter cessado a razão rle utilidade publica municipal 
que motivou o referido decreto. 

Capital Federal, 16 de janeiro de 1892, 4° da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jose Ilygino Duarte Pereira. 

DECRETO N. 710 -DE 23 DE JANEIRO DE 1892 
• 

Concede permiss:io paro. que sejn trnnsferi<la ;, Compnnhin lTnião Indus

trial dos EstadnR do llrazil n. conccss:io feib. por docrel•)S n. 0707 fle 29 

de j~neiro de 1837 e n. 10.351 de H de setembro de 18'D, dn qual 6 

ccssionario o Dr. ,Antonio llt>iss:t.y, noq tnrmo~ (lr) •lec1·et•1 n. S-'12 tlf! 11 de 

outubro rlo 13 lO, parn. o alarganwnto, rectiiica.{:ão c prol•)ng~JIIC'Htn ela rnn. L.o 

Senhor cl o:-; Passos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu o Dr. Antonio Brissay, cessionario, 
em virtude do decreto n. 842 de 11 de outulrro de 1890, dos direi
to~ inherentes á concessão feita pr"llos decretos n. 9707 de 29 de ja
neiro de 1887 e n. lO 351 de 14 des.Jteml.Jro dn 1889, a Oiuseppe 
Fogliani e DO Dr. José Ferreira de Souza Arnujo para o alarga
mento, rectificação e prolongamento da rua do Senhor dos I assos, 
resolve conceder-lhe permissão para transfe1·ir a mencioMda 
concessão á Companhia União Industrial dos Estados do Brazil. 

Capital Federal, 23 de janeiro do 18ü2, 4° da Republicn. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jose Hygino Dua1·te Pereira. 
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DECRETO N. 711- DE 23 DE JANEIRO DE 1892 

Declara desligada da administração federal a Jnspectorin de hygiene do Estado 
da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
á vista do disposto no decreto n. 438 de 11 de julho· do anno 
passado: 

Decreta: 
Fica deslig-aria da administração federal a Inspoctoria de hy

giene do Estado da Rthia. 
Capital Federal, 23 de janeiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jose Hygino Dua,·te Pereira. 

DECRETO N. il2 -DE 23 DE JA~EIRO F. E 1892 

Declara desligada da administração faderal a ln<pectoria de hygiene do 
Estado do Espírito Santo. 

o Vice-Presidente da Republica dos Esta•los Unidos do Brazil, 
à vista do disposto no decreto n. 438 de I 1 de julho do anno 
passado: 

Decreta: 
Fica desligada da administração felleral a luspectoria de 

hygiene do Esta1o do Espírito Santo. 
Capital Federal, 23 de jancit·o de 1892, 4" da Republica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 
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DECRETO N. 713- DE 23 DE JANEIRO DE 1892 

Declara uesligada da administração fedem\ a Jnopcctoria de hygicne elo Estado 

de Minas Gm·aes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnzil, 
à vista do disposto no decreto n. 438 de 11 de julho do anuo 
passado: 

Decreta: 
Fica desligada da administração federal a InSJlOcloria de 

hygiene do Estado de Minas Gernes. 
Capital Federal, 2:3 de jnneiro de 1892, 4° Lia Rcpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

José Hygino Duarte Pereira. 

DECRETO N. 714 - DE 23 DE JANEIRO DE 1892 

Approva os e•tudos definitivos da Estrada de Ferro de Victoria a Peçnnhn, 
na; extensão de S.!k, 100. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de FeiTO 
Bahia e Minas, concessionaria da de Victoria rt Peçanha, resolve 
approvar os estudos definitivos relativos ao primeiro trecho, na 
extensão de oitenta e quatro kilometros mais cem metros da re
ferida estrada, os quaes com este baixmri rubricados pelo chefe 
da 1 a Directoria de Obras Publicas. 

O engenheiro Antão Gonçalves de Faria, Ministro de Estado dos 
Negocias da Agricultura, Commercio e Ob\'as Publicas, assim o 
fa\a executa r. 

Capital Federal, 23 de janeiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Anttio Gonçalves de Faria. 
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DECRETO N. 715- DE 2ô DE JANEIRO DE 1892 

Jlesigna. as loterias que deverão ser extra.hidns em 1SJ2. 

O Vice-l'resitlente da Republica dos Estadõs Unidos do Brazil, 
tendo em vista o disposto no art. 2° § 8° da lei n. IO<J<J do 18 do 
setembro de 1887: 

Determina que nas extrilcções das loterias desta Capital seja 
observada, no corrente anno de 1892, a ordem em que vão men
cionadas na relação que a este acompanha, assignada pelo Mi
nistro de Estado dos Negocias da Fazenda, a quem incumbe a 
execução. 

Capital Federal, 26 de janeit·o de 1892, 4" da, Republica. 

FLORIANO PEIXOTtl. 

F. de Pmda Rodrigues A.l~es. 

Relação das loterias concedidas por leis geraes, a que se refere 
o decreto n. ?15 desta data, e que, de conformidade com o 
disposto no art. 14 da lei n. 3348 de 20 de outubro de 1887, 
devem s 'r e:x:.trabidas no corrente anno de 1892, por 
indemnisação das que teem deixado de correr no tempo 
devido, a saber: 

1 a, loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos
Mudos. Decreto n. 2771 de 23 de set•'muro de 1877. 

2•, lot1•ria para o Monto-pio fios Servidores do E~tado. Decreto 
n. 1225 de 22 de agosto de IRQ4 e lei n. 1681 de 18 de agosto 
de 186~. 

3", loteria para a Santa Casa de Misericordia, Expostos, Reco
lhimento de Orphãs, Instituto Nacional de lnstrucçãn Secundaria 
e Seminario de S. José. Decreto de 2~ de março de 1821. 

4", loter·h.t para o Monte-pio dos SfJrvirlores do Est:ulo. Decreto 
citado. 

5a, loteria para indemnisação ·la compr;< da casa da BilJliotheca 
Fluminense. !Jecreto n. 27i4 de 6 de ontuhro de 1877. 

6•, lotel'ia para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

7•, loteria pnra os Institutos uo~ Meninos Cegos e Stm.los-Mudos. 
Decreto citado. 

8a, loteria para. o Monte-pio dos Servi•lores do Estado. Decreto 
citado. 

~a, loteria para_a Santa Casa de Misericordh, Expostos, Reco
lhimento ue Orphas, Instituto Nadonal de Instrucção Secundaria 
e ~eulinal'io de f;. José. Decreto citatlo . 
. lO•, loteria para o Monte-pio dos Servi•lores do Estado. Decreto 

Citado. 
lJa, loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos

Mudos. Decreto citado. 
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12•, loteria para o l\lonte·pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

13•, loteria para o H os pita I Nacional de Alienados (obras e ma
nut,•nção). Decreto n. l83R 1le 27 de setembro de 1878. 

14•, loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

15", loteria para a Santa Casa de Misericcrdia, Expostos, Reco
lhimento de Orphãs, Instituto Nacional de lnstrucçilo Secundaria 
e St>minario de S. José. Decreto citado. 

Jôa, loteria, para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

na, loteria para as obras da matriz de S. Christovão da Capital. 
Decreto n. 2329 de 30 de junho de 1873. 

I8a, loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

19", loteria para as obras da matriz da Candclaria. Decreto 
n. 2327 de 30 de janeiro de 1873. 

zoa, loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

21 a, loteria para a Santa Casa de Misericordia, Expostos, Re· 
colhimento de Orphãs, Instituto Nacinnal, rle lustrucvão Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

22", loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
~~~ . 

2:~·, loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos
Murlos. Decreto citado. 

24•, loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. D0creto 
citado. 

25\ loteria para a Santa Casa de Misericordia, Expostos, Re
colhimento de Orphãs, Instituto Nacional de Instrncção Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

26•, loteritt para o Monte-pio .los Servidores do Estarlo. Decreto 
citado. 

27•, loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Snrtlns-1\Tn
dos. Decreto citado. 

28•, loteria para o Monte-pio rios Servidores do Estado. Decreto 
citndo. 

29•, loteria pn.ra as obras da matriz de Nossa Senhora da Gloria 
da Capital. Decreto n. 2449 de 24 de setembro de 1873. · 

30•, loteria para o Monte-pio dos Serl'iclores do Estado. Decreto 
citado. 

31•, loteria para as obras da matriz de S. Christovão da Capi
tal. Decreto n. 2329 de 30 de junho de 1873. 

32a, loteria para o Mont(l·pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

33•, loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos
Mudos. Decreto citado. 

34", loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

35•, loteria para a Santa Casa de Misericortlia, Expostos, Re· 
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colhimento de Orphãs, Instituto Nacional de Instrucção Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

36•, Joterb para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
cita rio. 

37•, loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos-Mu
dos. Decreto citado. 

38", loteria para o Monte-pio dos Ser\•idores do Estado. Decreto 
citado. 

39"', loteria para a Santa Casa de Misericordia, Expostos, Re
colhimento de Orphàs, Instituto Nacional de Instrucção Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

40•, loteria p<.1.ra o Monte-pio dos Set'vidore~ do Estado. Decreto 
citado. 

41 ", loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos-Mu
dos. Decreto citado. 

42"', loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

43•, loteria para a Santa Casa de Misericordia, Expostos, Re
colhimento de Orphãs, Instituto Nacional de Instrucção Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

44a, loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

45•, loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos-Mu
dt>s. Decreto citado. 

4G•, loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

47", Jotel'ia para a Santa Casa do l\lisericordia, Expostos, Re
colhimento de Orphãs, Instituto Nacional de Instrucçiio Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

48 .. , loteria para o Monte-pio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

RECAPITULAÇlO 

Para o Monte-pio dos Servidores do Estado ....•.•.• 
Para a Santa Casa de Misericoi·dia, Expostos, Recolhi

mento de Orphãs, Instituto Nacional de Instrucção 
Secundaria e Seminario de S. José ... __ •. _ ..... . 

Para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos-Mudos 
Para as obras da matl'iz da Candelaria ............. . 
Para o Hospício Nacional de Alienado;; (obms e ma-

nutenção) ....•..........•...•..•......•......•• 
Para a Bibliotheca Fluminense ..................•. 
Para as obras da matriz de S. Christovão .•....• _ •• 
Para as obras da matriz de Nossa Senhora da Gloria 

Total. .....•...•...••.•..•. , ..• 

24loterias 

9 » 
9 » 
I » 

I » 
1 » 
2 ~ 

I » 

48loterias 
Capital Federal, 26 de janeiro- de 1892.- F. de Paula Ro

drigues Alves. 
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DECRET8 N. 716 - DE 26 DE JANEIRO DE 1S02 

Augmenta o numero e os salario~ do~ trabalhadores do Jardim Dotanicç• 
c dá outras providencia~. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos rlo Brazil, 
em cumpt•imento ao disposto na 1ai n. 26 de 30 de dezembro de· 
I891, resolve augmentar o numero e os salarios dos trabalhadores 
do Jardim Botanico, e dar outras providencias para hem tia im
-portancia desse estabelecimento ; flcand(l substituída a tahnl h qno 
baixou com o decreto n. 1334 <le 2 de fevereiro do rel'eriLIO nnno 
pela que com este vae assignada pelo engenheiro Antão Gonçalves 
ae Faria, Ministro de Estado dos Negocios da Agl'icultura, Com
mareio e Obras Publicas, que assim f<wá executar. 

Capital Federal, 26 dejaneiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

"~ntcio Gonçalves ele Fa1·ia. 

TABELLA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO JARDilll llOTANIC01 A 
QUE SE REFERE O DECRETO N. 7\G DESTA DATA 

"" o <:! 

"' o o ·~ s: •::: 
~ <.>. "" <.>. 
<:! <:! ;,:: "" Empregados- categorias 1:: <> .;:: <:! 

~ "' ""' c o $.. 
~ ~ ·~ h "' $.. "' o $.. 

~ 
.., 

c.!) 

~ 
o 

--- -- --- --- ---
1 director .•...••..••... 6:000$ 3:000$ ....... 9 OOO!'i 
1 ajudante-secretario •••. 3:200$ 1:600$ ······· 4 800$ 
I naturalista-viajante .•• ....... 2:400$ . ...... 2 400$ 
1 jardineiro-mor .•••••. ...... ...... 166$666 2 000$ Dia r 
1 feitor-apontador •••.•• ...... ······ 100$000 l 200$ » 
I chefe de culturas ...... ...... ...... 166$666 2 000~ » 
1 porteiro .•.•••.•••••• ...... ·····. 75$000 900$ » 
I carpinteiro ........... ...... ...... 90$000 l 080$ » 
1 pedreiro .•.••.•..•...• ...... ...... 90$000 I 080$ » 

30 trabalhadores ••• , ••••. ······ ······ 75$000 27 000$ » 
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Para pagamento da diari:t até ao maximo de 8~ ao 
director, fJUando sahir desta Capital para excur·· 
sões, n 75 dias no armo......... . . . • . . . . . . . . . . . 600$000 

IJem de 5$ ao naturalista viajante, qu:uH.Io sahir da 
séde de sua commh;são, não t)xcedendo a 236 dias 
no anno....................................... I: 180$000 

llfateJ·ial 

Expediente e despezas mindas ................... . 
Sustento de animaes, acquisição de plantas e semen

tes, concertos, materiues, ferragens, livros, revis-
tas, moveis, etc .............................. . 

Eventuaes .....•..•........................•..... 

I :200$000 

5:400$000 
I :G':'0$000 

Tota.I .•.......•........... Ul:460$000 
Capital Federal, 26 de janeiro de 1892.- Anliio Gonçal1•es de 

Faria. 

Sr. Marechal Vice-Presidente ch ltepuhlica- Não estando 
ainda organizado o Distl'icto Federal e tleven•lo continuar, por 
ora, a carg-o deste Ministerio os serviços fJlle correm pela Inspe
cção Geral das Ohras Publicas da Capital Fetleral, faz-se mister 
u~ar o Poder' Executivo da nutorisaçfio que lhe ó concedida pelo 
§ 2", n. 20, do art. 8° da lei n. 26 ue 30 de dezembro de 18\H, 
abrindo-se os crerlitos necessados par:t occorrer its tlespezas con
cernentes aos referi,los ser·viços. 

Pelo caracter provisorio com que rstilo clles aiTectos ao 
Governo Federal, tenho por bastante que seja hal.Jilitado o 
Thesom·o Nacional a despender, por cont:t das qu:mtias constantes 
das tabellas orçamentarias para o exercício vigente, apresen
tadns ao Congresso e por elle indicadas na cita•la lei, ~ómente o 
que corresponde ao primeiro semestre do coi'J'ente anno, prazo 
dentro do qual provavelmente ter-se-ha efl'ectuado a organi
zação do Districto. 

E attendendo a que, ao findar o mcz pr.'sente, em sua maior 
parte decorrido, muitos serviços ter-se-hão executado, cujos 
pagamentos, assim por follws de pessoal, como por contas, teem 
de ser satisfeitos logo que vencido o mez, é de indeclinavel 
necessidade providenciar sobre o assumpto desde já. 

E attendendo mais a que, segundo a exposição da propria 
repartição, emquanto, dos mananciaes, que abastecem de agua 
esta Capital, alguns estão reduzidos a menos da metade de seu 
rendimento ordinario, de outros não vem á cidade toda a agua 
captada, porque parte do encanamento não tem capacidade 
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sufficiente, e urge remediar uma tal anomalia, de que se 
resente a população, como attesiam as folhas public·1s e os 
mesmos relatarias officiaes ; a necessidade publica impõe ao 
Governo o dever de soccorrer-se para aquolle fim lias consigna
ções para- Obras novas- que constam das alludidas tabellas 
orçamentarias para 181)2, de accordo com o projecto e orçamento 
da lnspecção Geral das Obras Publicas para o assentamento de 
uma terceira linha de encanamento. 

Essa terceir·a linha trará por dia, desde a Cava até ao reser
vatorio do Pedregulho, trinta milhões de litros de agna, que o 
manancial fornece, mas é alli desaproveitada pela insulllciencia 
de capacidade dos tubos entre os pontos indicados; não podendo, 
aliás, lHJUelle reservatorio, actualmente, ainda perfazer todo o 
serviço de que é susceptível, nem mesmo permittit· que fnnccione 
com a desejada regularidade a distribuição, que uelle depende. 
Recebendo essa terceira linha aquelle volume de trinta milhões 
de litros, que entretanto póde jit chegar ao entroncamento na 
Cava, melhorara sensivelmente a distribuição a cidade, não só 
na parte que hoje diz com o res,~rvatorio do Petlregulho, mas 
tamiJem em outras regiões deste Districto, por meio de ligações ja 
planejadas . 

. Assim, pois, em cumprimento da lei, certo do vosso patriotismo 
e conscio de attender á justa impaciencia destn, Cnpital pela 
satisfação 1lo nma das suas mais imperiosas nccessidarle~, tenho 
lt honra de submetter á vossa apreciação o decreto junto. 

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras. 
Publicas, 26 de janeiro de 1892.- Anttl'o Gonçalves de Faria. 

DECRETO N. 717- DE 26 DE JANEIRO DE 1892 

Abro um credito de 1.360:,95$ para occorrer á,q despezns com as obras 
publicos da Capital Federal e a Estrada de !<erro do Rio <lo Ouro durante 
o primeiro semestre do corrente cxercicio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Esbulos Unidos do Brazil, 
attendendo ao disposto no art. 8•, n. 20, § 2• da lei n. 26 de 
30 de dezembro do anno proximo passado, e tendo em consitloração 
o que lhe expõe o Ministro da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas acerca do abastecimento de agua á Capital Foderal, 
cuja salubridade cumpre zelar, e melhorar assim pelo bem da 
sua população como pelos foros da Republica, resolve abrir um 
cred1to de 1.360:895$ para ocoorrer, durante o primeiro se
mestre do corrente anno, aos SP-rviços de obras publicas desta 
Capital e da Estrada de Ferro do Rio do Ouro, a que se refere o 
§ 20 das tabellas explicativas do orçamento do 1\finisterio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas para 1892 ; sendo 
distribuída aque!la importancia de conformidade com as demon-
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straçõcs constantes das mencionadas tabellas e com o lapso de 
tempo a que é destinado o credito. 

O l\Iinistro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
.-e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 26 de janeiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ant1'o Gonçolves de Faria. 

DECRETO !ll. 718 - DE 27 DE JANEIRO DE 1892 

Declara de utilidade publica munlcipnl a desapropriação do predio n. 224 
da rua do Hospício. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que representou o Conselho de Intendencia Mu
nicipal, no intuito de completar a regularisação da rua do Sa
cramento no trecho contiguo á rua do Hospício, decreta : 

E' declarada de utilidade publica municipal a desapropriação 
-do predio n. 224 da rua do Hospício. 

Capital Federal, 27 de janeiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jose Hygino Duarte Pereira. 

DECRETO N. 719- DE 29 DE JANEIRO DE 1892 

.Autor:sa a transferencia da Estrada de Ferro do Rio Claro á Companhia. 
Paulista de Vias Ferreas e Fluviaes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Paulista de Vias Ferreas 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 15 

e Fluviaes, resolve autorisar a transferencia da Estrada uo Ferro 
do H.io Claro para seu domínio, sob condição de não haver elevação 
do capital e mantidos todos os onus e obrigações resultantes do 
dec1·cto n. 7838 de 4 de outubro de 1880, e mais disposições em 
vigor. 

O engenheiro Antão Gonçalves de Faria, Ministl·o do Estado 
dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o faça executar. 

Capital Federal, 29 de janeiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antão Gonçalves de Faria. 

DECRETO N. 720- DE 29 DE JANEIRO DE l8'J"2 

Abre no 1\Iinisterio do Interior cretlitos, para de.spezas, no exercic".o de iSJZ., 

com varias serviços, euH1unnto a cargo da. União .. 

O Vice-Presidente da Republica dos Rstados Unidos do Bra:dl, 
us<~nrlo da autorisação contida no p:~ragrapho uni co do n. Il do 
nrt. 2° da lei n. 26 de 30 de dezembro ultimo, resolve abrir ore
ditos, na importancia total de 1.~04:3tl0$, de accordo com o orça
mento que vigorou em 1891, para occorrer as despezas não só 
com o3 serviços na Capital Federal conceruentos á hygiene e po
licia sanitaria urbana, limpeza da ci,Jade e praias, ho~pital de 
S. 8ebastião e ue:sinfectorios, em quanto a cargo da União, mas 
tambem com os governadores ou presidentes e secretaries e com 
a hygiene terrestre nos Estados <JU~ aindtt não toem orçamento 
decretado, a saber : 

§ 11. Estados confederados (somente para ordenados dos go
vernadores ou presideu tes e secretaries). 141 :600$000 

§ 17. Inspectoria Geral de Hy giene. . • . . . . . . . . . 431 :220$000 
§ 21. Limpeza da. cidade e praias do Rio de Ja-

neiro.................................. 631:560$000 
O Ministro de Estado dos Negocios do Interior assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 29 de janeiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jose Hygino Duarte Pereira. 
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DECRETO N. 721-DE 30 DE JANEIRO DE 1892 

Concede antori"a~ão a Ramiro Fortes de Barcellos pat•a organizar 
uma sociedade anonyma em commandita por acções sob a denomi
nação de- A i\lericlional. 

O Presidente t.b Republbt do3 Estatlos Unidos do Brazil, at
tendendo ao que requereu Ramiro Fortes de Barcellos, re;;olve 
conceder-lhe autorisação para o1•g-anizar uma sociedade em com· 
mandita por acções sou a denomii1ação de - A Mel'iclional - e 
com os estatutos que a este acompanham; não podendo, porem, a 
sociedade constituil'-se detlnitivamente sem que tenham sido 
observ;tdas as 1ormalidades exigidas pela legislar;ão em vigor. 

O Ministro de Estado dos Negocias da. Agricultura, Commercio 
e Obras Fublicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 30 de janeiro de 1802, 4° d[l Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Anti!'o (ionçalvcç de Fa1·ia. 

Estatutos da Sociedade C01iunandilaria- A 
Meridional 

Os abaixo assigna los, con.;tituindo uma sociedade comman
ditaria po1• acçõe:>, sob a tirma Ramiro Barcellos & c. a e denomi
nada-A Meridional, estabelecem e approvam os seguintes esta
tutos, pelos quaes se regerà a sociedade: 

TITULO I 

FOR~IAÇÃO, OB.JECTO, RAZÃO SOCIAL, DENOMINAÇÃO, SÉDE E 
DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. I.• E' formada pelo presente contracto uma sociedade em 
commandita por acções entre o Dr. Ramiro Fortes de Barcellos, 
SOI1ÍO gerente pessoal e indeftnid:tmente responsavel de uma 
parte, e de ouka parte todas as pessoas que subscreverem ou 
tornarem-se propl'ietarias de um:t ou mais acções, como socioil 
simples commanditarios, nos termos dos decretos ns. 8821 de 30 
de dezembro de 1882 e 164 de 17 de janeiro de 1890. 

Art. 2.° Consiste o objecto desta sociedade na exploração in
dustrial por conta propria. da patente de invenção n. 612 (pri
vilegio para a conservação de carnes, lt:lite, legumes e mais 
substancias organicas pelo processo do Dr. Domingos José Freire), 
quer no B1·azil, quer em paizes onde estiver a mesma patente 
confirmada. Para isso a sociedade, durante todo o tempo de sua 
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duração, fica subrogada em todos os direitos e obrigações con
stantes da escriptura puhlicL de 7 de novemhi'O de 1891, em notas 
do tabelli:io Evaristo de Btrro~. dcsh Capital, em virtu.le da 
qual os Drs. Joaquim Fra.nci:;co t!e A~sis Ikazil, B.a.miro Fortes 
de B.trcellos, Cantlido Galfrée o Etluartlo Palassin Guinle adquiri
ram o dil'eito á explor·ação e prop1·ietlade 1m refer-i la patente, 
por cessão onerosa a elles feita pelo Dr. Domingos Jo,é Freire e 
cons ·lheiro Joaquim Monteiro Caminhoit. • 

Parag1·apho unico. A sociedade iniciará os seus tralm.lhos fun
dnndo desde já um estabelecimento inilu~trial no E::1tado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 3. 0 A socied:ltle serit denominada- A l\Ic!'itlional, e 
gyrará sob a firma social Ratlliro Barcellos & C. • 

Art. 4.• O r1razo de dm•:tção tia sociedade começ:trá tla data em 
que ella ficar legalmente constituída e terminara em 31 do ju
lho de 1904. 

Art. 5.• A·sé::le e o foro da sociedade serão na cidade do Rio 
de Janeiro. 

TITULO li 

CAPITAL SOCIAT,- ACÇÕRS 

Art. ô.• O capital social serit de oitocentos contos de réis. Para 
~ma formação contribuirão: o soei o Dr. Ramiro Fortes de B<trcel
los com a quantia de dez contos de r·,\is, o •1ne não o inhihirá de 
adquirir acções, e os socios commanditarios com a de setecentos 
e noventa contos tle réis, dividitlaem acções de um co11to de réis 
cada uma, nominativas, sendo P,ste capital inteira e totalmente 
subscripto pelos abaixo assignados. 

Art. 7. o O capital será realizado !la seguinte fórma: vinte por 
cento no acto da subscripção, trint;t por cento em julho do cor
rente anno e o restante á proporçã,o que for necessario, á requi
sição do gerente, com appt·ov •Çã0 do conselho fiscal. 

Art. 8. > Os titulo:; das acções serão nssignados pelo gerente e 
um membro do conselho fiscal. 

§ 1.0 As acções serão integralmente realizadas na fórma do 
art. 7", não admittindo a socie,latle o commisso, mas, sendo im
posta a multa de dons por cento ao mez ao socio que deixar de 
attender ás chamadas. 

§ 2.• Sem autorisação do conselho fiscal não poderão ser trans
feridas acções a pessoas estranhas à socied;tde, tendo os socios 
direito de opção e preferencict para adquiril-as. 

§ 3.0 A sociedade reserva-se o direito de amortizar acções que 
forem offerecidas á venda, para cujo atreito fica o conselho fiscal 
plena e especialmente autorisado a psrmittir ao gerente fa
zel-o. 

Poder Executivo i892 2 
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TITULO Ill 

DA GERENCIA E DO CONSELHO FISCAL 

Art. 9.• o gerente terá os poderes expressos no art. 153 do 
decreto n. 8821 de 30 de dezembro de 1882, não podendo ser 
destituído ad mttttm da assembléa de socios. 

§ I.• Incumbe ao gerente apresentar balancetes mensaes e re
latorios semestraes dos negocies da sociedade ao conselho fiscal. 

§ 2.• No caso de morte do gerente a sociedade não se reputará 
por isso disso! vida, devendo em tal caso observar o disposto no 

'art. 153 do citado Decreto n. 8821. 
§ 3.• O gerente terá como remuneração do seu trabalho de

zoito contos de réis annualmente. 
Art. ~10. O conselho fiscal constara de tres membros effe

ctivos eleitos em assembléa geral ordinaria que deve ter logar 
a 31 de julho de cada anno, devendo ser substituidós, em seus 
impedimentos, pelos supplentes igualmente eleitos na mesma 
occasião em numero de tres. 

§ 1. 0 O primeiro conselho fiscal será eleito na reunião de 
installaçã'J da sociedade, após a approvação destes estatutos pela 
mesma. 

§ 2.• Antes de começarem as operações da sociedade, exami
nara o conselho si foram cumprH<ts as respectivas formalidades 
legaes para a constituição da sociedade. 

Art. 11. O Conselho Fiscal reunir-se-1m em sessão ordinaria 
umtt vez por mez e, extraordinariamente, sempre que lhe pare
cer conveniente, competindo-lhe : 

§ 1.• Fiscalizar a gerencia, podendo examinar, por si ou por 
mandatarios especiaes, tlldos os livros, documentos e títulos, bem 
como solicitar todas as informações que precisar. 

§ 2.• Convocar extraordinariamente a assembléa geral de com
manditarios, sempre que julgar necessario. 

TITULO IV 

DA ASSE:IIBLÚA GERAL 

Art. 12. A assembléa geral compor-se-1m do gerente e dos 
socios commanditarios, nos termos do art. 15 do decreto n. 164 
de li de janeiro de 1890, reunidos após convoca<;<'i.o pela im
prensa, si for extraordinaria, e ordinariamente no dia marcado 
por estes estatutos. 

§ 1. • Os votos serão contados pelo numero de acções que cada 
um socio representar, dando cada acção direito a um voto. 

§ 2.• O gerente, além dos votos a que tiver direito por acções 
que possua, terá mais o numero de votos correspondente á sua 
quota de capital, como si fóra dividido em acções. 

§ 3.• Em todas as resoluções prevalecerá o que for decidido por 
maioria de votos, expreSS[l. pelo numero de acções, obrigando 
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essas deci>ões aos socios divergentes e aos que não houverem com
parecido à assembléa. 

Art. 13. Nenhum socio, quatquer que seja a decisão da as
sembléa, será obrigado a· receb3r em troca de suas acções, obri
gações, titulos ou acções de qualquer outra societLl.de ou com
panhia. 

Paragrapho unico. No caso de resolver a assembléa geral 
qualquer tr<tnsformação na organização da. companhia, a cada. 
socio cabe o direito de exigir o seu capital e lucros em moeda 
corrente, á vista de balanço e inventario. 

Art. 14. A assombléa geral reunir-se-ha uma vez por anno, 
no di:t. :n do julho

1 
para exame o approvação de contas o 

eleição d11 conselho fiscal. 
Art. 15. A assembléa geral extraordinaria poderá ser con

vocatla pelo gerente, por qualquer membro elfectivo do conselho 
fiscal, ou por qualquer numero de socios que represente, pelo 
menos, nm quinto do capital social. 

Parngrapho unico . Não terão elfeito as decisões de qualquer 
reunião da assemblé.1 extraordinaria, si não tiver havido annun
cios de convocação, com anteceuenci<1 de 15 dias. 

Art. 16. Se rã presidida a assembléa geral ordinaria ou ex
traordinaria pelo sodo commamlitario que for nomeado pelos 
presentes á. reunião. 

TITULO V 

INVENTARIO, BALANÇOS, FUNDO DE RESERVA E DIVIDENDOS 

Art. 17. O anuo social terminará em 31 de julho. 
Art. 18. Um mez antes d:t reunião da assembléa geral 

ordinaria, anuualmente, se proceuerá a inventario e balanço. 
Art. 19. A distribuição de dividenuos será feita annualmente 

sob indicação do gerente e parecer do conselho fiscal. 
Art. 20. Dos lucros liquidos separar-se-ha a somma neces

saria para attribuir ao capital realizado um juro aunual até 
doze por cento, que será pago no mez de julho. 
· Paragraplw unico. Deiluzidos do que restar em lucros tres 
por cento para constituir um fundo de reserva igual h terça 

• parte do capital, distribuir-se-hão sessenta por cento dos ditos 
lucros aos proprietarios da patente de invenção, seus herdeiros 
ou representantes, e quarenta por cento a todos os socios re
lativament3 á sua quota de capital. 

TITULO VI 

lliODIFICAÇÃO NOS ESTATUTOS- DISSOLUÇÃO- LIQUIDAÇÃO 

Art. 21. A assembléa geral dos socios, de accordo com o 
direito vigente, poderá fazer, quando o julgar conveniente, mo
dificações nestes estatutos, dissolver antes do tempo fixado a 
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sociedade, fundil-n em outra, ven•ler o seu activo, decretar o 
modo c fórma da-liquidação, proccder emtim como julgar mais 
conveniente aos seus interess~~ respeita•las as prescrip~;ões 
legues e re~alvados todos o.:; direitos dos proprietarios da patente 
e o que determina o p.tragrapho unico do art. 13. 

Art. 22. Em qu:tl•Jner dos casos previstos no artigo anterior, 
em que se ponha termo il existencia da socie•lade, cessara seu 
direito à exploraç1o da p<ttente, revertendo a mesma, sem 
res tricção alguma, nos seus actuaes propriflt:lrios ou a seus 

· herlhiros e representantes. 
Art. 2:l. No caso lle liquitlação e pago o capital, as sobras 

serão distribuídas na mesma proporçilo a f}ne se refer•e a ultima 
parte do paragrapho uni co do m·t. 20. 

TITULO VII 

DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 24. Só a assembléa geral, em que estiverem represen
tados dons terços do c,tpital social, potlerà autorizar qualquer 
operação de credito sob garanti<t real de hens moveis ou im
moveis. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 25. O deposito de 10 "/o (llez por cento) do capital será 
. depositado no Thesouro Nacional. 

Art. :::(i. Fic:1 o gerente in vestido dos pod 1res necessarios 
. para cumprir as formalidades 1egaes inherentes á. constituição 
da sociedade. 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1892.- Ramiro Barcellos. 

Sr. Vice-Presidente da Republica: 
O art. 2°, n. 1 dct lei n. 26 de 30 de dezembro proximo findo 

determinon ficarem pertencen•lo á Municipalidade do Districto 
Federal, além de outros serviços, os concernentes á Assistencia 
da Infancia Desvalida, a qual fôra regulada pelos decretos do 
Governô Provisorio ns. 439 de 31 de maio, n. 657 e 658 de 12 de 
agosto de 1890 e n. 1313 de 17 de janeiro de 1891, e se acha 
constittlida até ao presente pelos educandos da Casa de S. José, 
pelo Asylo de Meninos Desvalidos, e pela vigilancia das fabricas 
desta Capital em que trabalham menores, visto que ao Governo 
não foi ainda possível dar a este ramo de serviço todo o desen
volvimento de que cogitou o primeiro dos citados decretos e que 
teria de comprehender a hospitalisação especial das crianças. 



ACTOS DO PODI:R EXECUTI\'d 21 

Emf]uanto, porém, a Municipalidade não estiver dl1flnitiva
mente organizad:t por lei, que peln affiuencia dos ti':thnliiOS do 
Congl'e;;so Nacional na ultim:i sessão n:i.o foi dado concluir, tem 
o Governo o dever de superintender e,;se ramo administrativo, 
levada a despeza., em conformidmle Jo que dispõe o pal'agi'apho 
unico do art. 2•, n. l, da dita lei il. 26, á conta do prodndo dos 
impostos especiaes a que se ref,,ro o art. lO da lei 11. :l38G de 24 
de novembro de 1888, assistindo-lhe outrosim a f.teuhlade de, 
quanto possível, melhor<tr a instit~tição uma voz (]Ue as cii·cum
stancias assim o exijam. 

Não obstante os actos acima citados, não houve tlerog-ação 
expressa do decreto n. 9274 de 6 de :-;etembt·o de 188t, fJU•~ dem 
regulamento ao Asylo de Mendicidade e em vii·tudo •lo IJUal, 
segundo o~ l• do art. 1•, continti<ll'am, com flagrante inconve
niencia e até deshumanidade, a ser adrnittillos alli menores de 14 
anuo;; encontrados na rua em abandono ou em ociosirtule. A 
simples menção deste facto mostra a urgente necessidade tle ficar 
pr.ohibid:t semelhante admissão, devendo os men01·es a que se 
allwl0 ser Iecolhidos aos e,tabelecimentos de assbtencia inf<wtil, 
ainda que em secção especial, até IJUe sejam reclamado,; mediante 
ordem da autoridade a cuja disposição tiveren1 estado. 

Ao mesmo tempo, consirleranolo na .!.,:·ramle vanta::em adminis
. trati va, economic:t e di~ciplin:tr 1Jlll3 rosn\ta1·á <la l'usfio dos 
dons rel'eridos e5tabelecimentos : Cas:t tle S. José, que n:1o possue 
ainrla. editicio proprio e até ao presente não pôde põe em rmttica 
todas as disposições do re>pectivo regulamento, e A:;ylo de Me
ninos Desvalidos, situado em Villa Isabel ; 

Por outro lado, attendendo a IJUe, etn um paiz, como o 
nosso, em que, jit pela ri(jueza natural, já pelo pro
gresso humano, as industrias tendem a desenvolver-se por 
modo rapido e fecunrlo, é 1 o r certo lamenta vel IJUC jitmais 
a Administmção Publica haj:t cura,lo seriamente ua e<lncaç'io e 
ensino pr·otissional das classes operariits e proletari:ls, as quaes 
continuam (t procurar seu preparo, alias insutnciente, em ollicinas 
particulares, onde não é possível dar o aprendizarlo racional e 
completo rias protlssõr~s, excepto quanto ao Lyceo lle Artes e Offi
cios, instituição de inici:ttiva particular, merecedo•·a de todo o 
elogio e unico estabelecimento de tal genero, mas que, apezar 
dos grandes serviços prestaolos, não póde entretanto produzir 
todos o;; resultados que hoje exige, não·só a Capital da União 
como toda a Republica; 

Attenr\enrln, além disso, a que um rlos estabelecim'3ntos rla 
as;;istencia infantil, o Asylo de Meninos Desvaliolos, pela bon JVO
lencia da administmção publica, está desvirtuado de seus fins e 
por assim dizer convertido antes em casa de ensino do que de ca
ridade, contra os intuitos de sua creação, existindo alli meninos 
que não são desamparados ; • 

Finalmente, cabendo ao Governo, em conformidade do disposto 
no art. 35 n. 2 da Constituição Federal e no art. 4• lettra- D -
da lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, animar no paiz o desen
volvimento das lettras, artes e sciencias ; 
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Tenho a honra de propor-vos : 
I. A llerogação do decreto n. 9274 de 188,!, na parte a que mo 

nfuri; · 
li. A fusão da Casa de S. Jose.com o Asylo de Meninos Des

validos, sob este ultimo nome, passando a funccionar no proprio 
nacional onde hoje esta o Asylo em Villa Isabel, como instituição 
de caracter municipal, e reunindo-se em um só os patrimonios de 
ambos os estabelecimentos ; 

lll. A conversão do actual :Asylo de 1\Ieninos Desvalidos em 
um instituto de educação profissional, depenrlente do 1\linisterio 
a meu cargo, como estabelecimento de ensino, sendo-lhe dado 
regulamento compatível com a índole de tal instituição, passando 
osso novo instituto a fuuccionar no palncio da Quinta da Boa
Vista, conservando o pessoal administrativo e doctmte, que for 
necessario, o transferida já para o estahelecimento no.-umente 
constituído uma parte dos educandos do asylo que se achem em 
condições de receber o aprendizado. 

E:sta medida poderia ser tomada desde já, com depcmlencia.de 
approv;lção do Podet• Legislativo na parto relativa ú despeza, 
mantendo-se entretanto o instituto, emquanto não l'os:>cm vota
dos os meios .necessarios, com a quota do producto dos impostos 
da citada lei n. 339G destinada a fazer face ás despezas com o 
estabelecimento supprimido. . 

Estas idéas acham-se consubstanciadas no decreto junto, que 
submetto á vossa apreciação. 

Capital Fecleral, 30 de janeiro de I892.- José Hygino Duarte 
Pereira. · 

DECRETO N. 722- DE 30 DE JANEIRO DE 1892 

Providencia sobre n c reação do Instituto de E<lucação Profissional: c d;t 
outras pro\'Ídencíos. 

O Vice-Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que representou o Ministro da Justiça e Negocio~ 
Interiores, resolve decretar : 

Art. 1.° Fica derogado o disposto no§ 1° do art. 1° do decreto 
n. 9274 de 6 de setembro tle 1884, interdicta assim no Asylo de 
Mendicidade a admiss:\o de menores de 14 annos, os qnaes, CJnan
do encontrados em abandono ou na ociosidade, serão recolhidos, 
por ordem da autoridade competente, ao estabelecimento de 
Assistencia à lnfancia Desvalida, ainda fJUe em secção especial, 
até serem reclamados, precedendo autorisação do funccionario 
publico a cuja disposi~o tiverem estado. 

Art. 2.° Ficam fundidos em um só estabelecimento a Casa de 
S. José e o Asylo de Meninos Desvalidos, sob este ultimo nome, e 
direcção do pessoal da primeira, funccionando no edificio do Asylo 
em Villa Isabel. 
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· Paragrapho unico. Nesta conformidade serão alterados os re
spectivos regulamentos, convertendo-se tombem em um só os 
patrimonios dos dous actuaes asylos de menores. 

Art. 3.• O pessoal administrativo e docente necessário e parte 
do das officinas do actual Asylo de Meninos Desvalidos, consti
tuirão o nucleo de um novo instituto de educação profissional a 
cargo do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por compe
tir-lhe a instrucção publicrt, e que passará a funccionar no 
palacio da Quinta da Boa Vista. 
Pa~agrapho unico. Para alli serão transferidos nlguns dos 

educandos do dito asylo, que se achem em con•liçõe,; de ter o 
aprendizado profissional, sendo dado a esta instituição regula
mento compativel com a in•lole que reveste, de accorJo com o 
disposto no art. 35, n. 2 da Constituição Federal, e no rt,rt. 4•, 
lettra- D- da lei n. 23 de 30 de outubro de 1891. 

Art. 4.• Fica dependente de approvação do Podet' Legislativo 
a parte relativa á despeza com o instituto de que trrtta o artigo 
~ntecetlentc; c, emquanto não forem votados os meios ueccssarios, 
será elle mantido com a quota do llrOllucto dos impostos espcciaes 
da lei n. 339ô de 24 de novembro de 1888, e que, em conformi
daue <lo paragrapho unico uo art. 2•, n. 1, da lei n. 26 uc 30 de 
dezembro proximo findo, seria uestinada ao custeio do actual 
Asylo de .Meninos Desvalidos, em cujo estabelecimento é por este 
decreto fundiua a Casa ue S. José. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de janeiro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jose Ilygino Dum·te Pereira. 

DECRETO N. 722. A -DE 30 DE JANElllO DE 1892 

Abre um credito de i.109:'i·\0.:)000 pnrn oceorrer tis despezns com os ser
viços dn. Inspectoria Geral da Jnst.rucção }~rimaria e Secnn1lnrb. e com os 
da instrucção primaria de prlmeiL·o e segundo gráos dn. Capital F'ederal. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil 
usando da autorisação que lhe foi concedida no art. 3" n. XliÍ 
da lei n. 2ô de 30 de dezembro de 1891, decreta: 

Art .• l.• Fica aberto um credito de mil quatrocentos e nove 
contos quinhentos e sessenta mil réis para occorrer, no presente 
exercício de 1892, ás despezas com os serviços da Inspectoria 
Geral da lnstrucção Primaria e Secundaria e com os da instru
cção primaria de primeiro e segundo gráos da Capital Federal. 
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Art. 2.• ·A importancia deste credito será distribuída de 
accordo com a demonstração, que a este acompanha, assignada 
pelo Ministro do Estado dos Negocias da Instrucção Publica, 
Correios é Telegraphos. 

Art. :-1.• Os pagamentos por conta deste credito cessarão, desde 
que esteja definitivamente constituído o Distr·icto Federal, para 
o qual passarão as dospezas com estes serviços. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Instrucção Publica, 
uorreios e Telegraphos assim o faça executar. • 

Capital . Federal, 30 de janeiro de 1892, 4• da Re
publica. -

FLORIANO PEIXOTO. 

Jose Hygino Duarte Pereira. 

Distribuição do credito aberto pelo decreto n. 722 A de 30 de 
janeiro de 1892 

INSPECTORIA GERAL DA INSTRUCÇÃO PRIMARIA E SECUNDARIA DA 
CAPITAL FEDERAL 

Pessoal 

I inspector geral com 7:200$ 
de o!'denado e 3 :GOO~ do gra-
tilkação .•.........•........ 

I secretario com 3:200$ de orde
nado e 1:600$ de gratificação. 

2 oillciaes com 2:666$ de orde
nado e I :334$ de gratificação. 

6 amnnuenses com 2:000$ de 
ordenado e I :000$ de grati-
ficação ..•...•.............. 

MChi vista com 2:000$ de orde
nado e 1 :000$ de gratificnção. 

almnxarife com 2:009$ de or
denndo e 1:000$ de grati-
ficnção .•................... 

porteiro com I: 333.'$3:i3 de or
denado e 666$667 de grati-
ficnção .................... . 

continuo com 934$ de orde
nado e 466$ de gratificação .. 

I correio com 934$ de ordenado 
e 466$ de gratificação •.•.... 

7 inspectores escolares com 
3:334$ de ordenado e I:666$ 
de gratificação •••••••••••.. 

10:800$000 

4:800$000 

8:000$000 

18:000$000 

3:000$000 

3:000$000 

2:000$000 

I:400$000 

I:400$000 

35:000$000 
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Conselho director 

Inspector geral, presidente, 
com a gratificação de .....•. 

2 reitores do Gymnasio N••cio
nal com a gratificação de 
1:200$ cada um .........•... 

Dir·ector da Escoht Normal 
com a gratilicação de ....•.• 

Director do Museo Nacinna l, 
idem ......•.............•... 

2 lentes de cnrsos superiores 
com 1 :000$ de gratific;~ção 
cada um •..........•.••.... 

1 dito do Gymnasio Nacional 
com l:OOO$de gratifica~ío .. 

2 professot·es primarios rio I• e 
2• gr·áos, com 800$ de gr •
ti li cação cada um ••....•.... 

Secretario da lnspectoria Ge
ral com 800$ de gratilicação .. 

Mat~rial 

Ohjectos de expediente ..•...• 
Serventes ................. .. 
Premios a autores de tra

balhos escolares ..•.•...•..• 
Publicações, livros e even-
tuaes ...................••. 

1:200$000 

2:400$000 

1:200$000 

1:200$000 

2:000$000 

1:000$000 

1:600$000 

800$000 

4:000$000 
3:000$000 

8:000$000 

20:920$000 

INSTRUCÇÃO PRiliiARIA -DO 1° E 2° GRÁOS 

Pessoal 

120 professores de escolas no 
I 0 gráo com 2:000$ de or•de-
narlo e 1:000$ de gratiticação. 360:000$000 

160 professores adjuntos com 
9:34$ r;ie ordenado e 4f6$ de 
gratificação . . . . . . . • • . • . . . . 224:000$000 

3 directores de escolas do 2° g-ráo 
com I : 000$ de gratificação. 3:000$000 

3 directoras de escolas do 2o gráo 
com 2:1i0U$ de ordenado e 
l:OOO$de gratificação....... 9:000$000 

6 professores de mathematicas 
elementares em escolas do 

25 

98:800$000 

35:920$000 
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2• grão com 2:000$ de orde
nado e I :000$ de s-ratificação. 

6 professores de sc1encias phy
sicas e historia natural em 
escolas do 2° gráo com 
2:000$ de ordenado e I :000$ 
de gratificação ........... .. 

.15 professores em escolas do 2• 
gráo a saber: 3 de portuguez 
e calligra.phia, 3 de francez, 
3 de geographia, 3de histo.ria, 
.e 3 de economia politica a. 
2:000$ de ordenado e I :000, de 
gra ti ti cação ................ . 

15 ditos a saber: 3 de desenho, 
3 de gymnastica, 3 de mu
sica, 3 de trabalhos de agulha 
e 3 de trabalhos manuaes, a 
I :GOO$ tle ordenado e 800$ de 
gratilicação ...........•.... 

-Gratificações addicionaes a 
professores ................ . 

Auxilio a professores que não 
residem nos predios escolat•es. 

.Jlfatel·ial 

Aluguel de casas para escolas 
do l • e 2• gráos ........••.. 

.Subvenção ás escolas parti-
culares •...••.......••....• 

Expediente das escolas .•......• 
~udanças de escolas ..••....... 
Acquisição de mobilia, mate-

rial e livros e.;;colares; repa-
ros dos existentes .......... . 

.Livros de escripturação, mappas, 
c:• rtõos, etc ....••.•........ 

Auxilio aos inspectores esco
lares para despezas de trans-
pOt'te •....•••..•........•.. 

I8:000$000 

I8:000$000 

45:000$000 

36: 000.)000 

30:000$000 

I0:000$000 753:000$000 

28I:200$000 

45:000~000 
120:000$000 

3:000$000 

63:640$000 

4:000$000 

5:000$000 521:840$000 

I .409: 560$000 

Secretaria de Estado dos Negocias da Instrucção Publica, Cor
reios e Telegraphos, 3Q de janeiro de 1892.- ·Jose Hygino 
Duarte Pereira. 
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DECRETO N. 723- DE 2 DE FEVEREIRO DE 1892 

Abre ao Ministerio dos Negocios da Justiça creditos para despezas no exercício 
de 1892 com varias servit;os, omqunnto a. cargo dn. União. 

O Vice-Pt•esidente da Republica dos Estados Unidos do Bmzil, 
usando da autorisação contida no § 4• do art. 4• da lei n. 2ürle 30 
de dezembro ultimo, resolve abrircreditos, mt importancia total 
de tres mil e cincoenta e seis contos duzentos e cincoenta e dons 
mil setecentos e sessenta e oito réis (3.056:252:';iG8), de accordo 
com o orçamento que vigorou em 1891, pam occorrer ás despezas 
com diversos serviços relativos nos Estados que aimht n[o teem 
orçamento decretado, a saber : 

Relações .••..•...•.•..•..•..•.• 
Justiça de 1 a insta ncia .•..•...• 
Repartições de Policia .........• 
J nn tas Commerciaes ........... . 
Presídio de Fernando de Noronha. 
Diligencias policiaes ........... . 
Ajudas de custo ................ . 
Eventuaes .....•............•.. 

295: 1 G8$000 
2.024:296<!;768 

291: 188.~')1) 
47: 812:!;000 

24-!: mn$:1oo 
42:81)(1$1)01) 
95:000~000 
15:000$000 

3. 056: 252-'j;/68 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o fnça 
executar. · 

Capital Federal, 2 de fevereiro de 1892, 4• da Republica. 

FLORlANO PEIXOTO. 

Jose Hygino Duarte Pel·eira • 

. DECRETO N. 724 - DE 2 DE FEVEREIRO DE 1802 

Providencia. proviso.riamente sobre a justiça nos Estados. 

() Vice-Pt•esidente da Republica dos Estadcs Unidos r lo Brazil: 
q~nsiderando que não póde ser inditrerente ao Governo da 

Umao o modo anomalo por que se acham comprornettidos os 
interesses da justiça em varios Estados onde o fôro está quasi 
pBralysado pela desorganizaç,'io da magistratura estadoal ; 

• 
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Conshlertndo que foram supprimidns em alguns Estarlos os 
tribunaes da H.elaçiio, séde de antigos districtos de segunda 
instancia eru que se achavam comvrehendidos outros E:;tados ; 

Resolve clecretar : 
Artigo unico. Os feitos judiciarios dos Estados em que não 

estiver o1·ganizada a respectiva ma.g:isttatura ser-Jo julg-ados em 
gráo dH apvellução pelo Tribunal da H.elação do Estado mais 
proximo. 

Capital Federal, 2 de fevereiro de 1892, 4° da Republica. 

FLJRIANO PEIXOTO. 

Jose Hygino Duarte Pereira. 

DECRETO N. 725 -DE 2 DE FEVEREIRO DE 1892 

.Extingue o Internato. do Gymnasio Nacional e crea em substituição segundo 
Externnto. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando ela autorisação que lhe faeulta o art. 3", n. 11, § 3". da lei 
n. 26 de 30 de dezembro de 1891, decreta: 

Art. I.• E' cxtincto o Internato do Gymnasio Nacional e creado 
em substituição segundo Externato, passtuldo o actual a deno
minar-se Primeiro Externato <lo Gymna~io Nacional. 

Art. 2.• O novo estabelecimento funcciouarà no edificio e com 
·o mesmo pessoal docente e administrativo do extincto Internato 
e reget·-se-ha pelas mesmas •li~po~içõe~ que regulam o primeiro. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Minbtro de Estado dos Negocios da Instrucção Publica, 

Correios e Telegraphos assim o faça executar. 
Capital Federal, 2 de fevereiro de 1892, 4• da Republica_. 

FLORIANO PEIXOTO, 

José Hygino Duarte Pereira • 

• 
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DECRETO N. 726 -DE 2 DE FEVEREIRO DE 1892 

Concede {t Companhia Vinicoln. Internncion~l nutorhmçã.o para suhstttuir o 

pn.rn.grn.pho unico Un art. 22 de seus nstatntos. 

O Presidente da Republic;t dos Estndos Unidos do Brazil, ntten
denrlo no que requereu a Cllmpanhia Vinicol:t IntPrnncional, 
devi1lnmeutn representada, resnlve c,>ncerler-Jh,~ antorisnçi'ío pnra, 
de Hl~cm·do com a resoluç;lo votada na n~semhlóa gor" I de l!l de 
setembro ultimo, substituir o p.<tragrapho unico do art. 2~ de 
seus PStatutos, que ficara redigido do seguinte mo, lo: 

« P;tragrapho uuico. São gr·atuitas as t'nncções de memht•o rlo 
conselho !isca!. ., 

O Ministro tle E~tado dos Negocios da Agriculturn, Commercio 
e:obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 2 de fevereiro de 1892, 4° Lltt Republica. 

FLORIANO PE!XúTO; 

Antlio Gonçalves de Faria. 

DECRETO N. 727- DE 5 DE FEVEREIRO DE 1892 

Sub~titue o regimen cl.e fiscaliz~ção cC'Ilectiva instituído no Decreto n. ·íD3 de\ 

1:; de agosto ele iS<Jl, pel!l de liscalisaçiio singnln.r esta.l>eleci,J,, nn. lei 

n. 3403 tle 2'• de novembro tle iS'S. 

O VicB-Presidente da Republic.• do> Estados Uni los do Brazil: 
Attendendo a que não COt'respondeu aos intuitos do Gover-no a 

substituição do regimen de fiscalização singular estahelecirlo na 
Lei u. 3103 de 24 de novembro de 1888, e actos regulamentares 
posteriores, pelo da liscalização collectiva, instituído no decreto 
n. 493 de !5 de agosto de 18\11 e levado a effeito por meio de 
uma Junta de nove membros; 

Attendeodo a que em seu funccionamento deixou a Junta fisca
lizadora de proceder com o accordo de vistas e uniformi1lade de 
acção necessarios á fiel execução do pensamento, que presidiu ao 
acto que o creou, e consider.,ndo que a fiscalização singular tal 
como roi instituída na lei n. 3403 de 24 de novembi'O de 1888, 
regulada em actos posteriores e confirmada no tlecreto n. 165 
de 17 de janeiro de 1890 offerece maior garantia de proficuidade 
e efficacia, pela concentração da faculdade fiscalizadora e da. 
responsabilidade moral e legal em um só individuo : 

Resolve alterar o decreto n. 493 de 15 de agosto de 1891 de 
accordo com as disposições infr!?-, que serão observadas como re-

• 
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gula(lorasda fiscalização dos institutos de credito a ella sujeitos 
por lei: 

Art. 1. o A fiscalização a que estão sujeitas, por parte do Go
verno, em virtude da Lei n. 3403 de 24 de novembro de 1888, 
dos decretos n. 10.144 de 5 de janeiro e n. 10.262 de 6 de julho 
de 1889 e do Decreto n. 165de 17 de janeiro de 1890, as compa
nhias bancarias emissoras, e, em virtude dos decretos ns. 370 de 
2 de maio de 1890 e 850 de 13 de outubro do mesmo anno, as 
demrtis sociedades congeneres, terá logar na Capital Federal, 
por meio de um ou mais fi:;caes, para carla estabelecimento ban
.cario, de livre nomeação do Ministro da Fazenda. 

Art. 2. o Aos tlscaes competem as attribuições conferidas pelo 
decreto n. 493 do 5 de agosto de 18!H á junta fiscalisadora; e 
no desempenho de seus deveres se conformarão com as disposi
ções do referido decreto e instrucções a elle annexas. 

Art. 3. 0 os vencimentos dos fiscaes serão fixados pelo Ministro 
da Fazenda, de accordo com o disposto no art. 1 o § 10 do decreto 
n. 165 de 17 de janeiro de 1890. 

Art. 4." Serão substituídas pela rubrica do fiscal do Governo 
as dos membros da Junta fiscalizadora, exigidas no art. 5°, lettm. 
c, tio decreto n. 493 de 15 de agosto de 1891, para authentica
ção dos bilhetes dos bancos emissores. 

Art. 5. o Subsistem em intt3iro rigor o decreto n. 493 de 15 de 
agosto t!e !891 e instrucções a elle annexas, na parte nilo revo
gatla pel.o presente. 

O Ministro de E~tado dos Negocias da Fazenda assim o fnça. 
executar. 

Capital Federal, 5 de fevereiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

Dl~CRETO N. 732 (*)-DE 5 DE FEVEREIRO DE 1892 

Declara desligada da Administração Federal a Inspectoria de Jiygiene do Estado 
de Pernambuco, 

O Vice-Presitlente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
á vista tio disposto no decreto n. 438 de ll de julho do anno 
passado, 

(') Com os ns. 728, 729, 730 e 731 não houve acto, 
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Decreta: 
Fica desligada da Administração Federal a Inspectoria de

Hygiene do Estado de Pernambuco. 
Capital Federal, 5 de fevereiro de 1892, 4° da Republica 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jose lly(Jino Duarte Pereira. 

DECRETO N. 733 - DE 9 DF: FEVEREIItO DE 1892 

Regula o modo pelo qual deve ser executnda a disposiç[o contid·• no n. 2:),. 
~ ,p, art. so, da lei de orçamento de 30 de der.erubro de !801. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
attendendo a conveniencia de regular-se o modo pelo qu:-~1 deve 
ser executada a dispol;ição contid<t no n. 20, § 4°, art. 8•, t.!a lei 
de orçamento de 30 de dezembro tle 1891, rehüivamente i1. obri
gação das companhias de estrada de ferro entrarem para os 
cofres publicas com as quotas prefixadas para as despezas de 
fiscalização, de fórma que se concilie com as exigencias desse 
serviço; 

Decreta: 
Art. 1.0 As companhias ou emprezas de estradas de ferro 

sujeitas á fiscalização do Governo Federal, são obrigadas a en
trar para os cofres publicas com as quotas prefixada,s para as 
despezas da mesma fiscalização, em duas prestações iguaes, pot· 
semestres a vencer e antecipadamente nos mezes de junho e de
zembro de cada anno. 

Art · 2.0 O Governo reserva-se o direito de fazer descontai" 
da garantia de juros a pagar, correspondente ao Eemestre ven
cido, a importancia da quota para as despezas de fiscalização, .. 
relativa ao semestre subsequente, daquellas companhias ou em
prezas que, gosando desse favor, esquivarem-se a effectuar suas 
entradas nas épocas determinadas. 

As companhias ou emprezas não subvencionadas, que são · 
igualmente obrigadas a concorrer com uma quota pretixad<t 
para o alludido fim e não o fizerem nos prazos marcados no artigo · 
antecedente, serão passíveis de pena de suspensão dos favores. 
indirectos promettidos pelo Governo Federal. 
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Art. 3.• Ficam revogarias as disposiçõ~s em contrario. 
O Eng-enheiro Antão Gonçalves de Faria, Ministro de Estado 

dos Neg-odus da Agricultura, Couuuerdo e Obras Publicas, assim 
o faça executar. 

Capital Federal, 9 de fevereit•o de 1892, 4• da Republica. 

FLOR!A:'{O PEIXOTO. 

A?lt<io Gonçalves de Fada. 

DECRETO N. -i33 A DE 12 DE FEVEREIRO DE 1802 

Appro\·a as alterações feitas!nos estatut•>S do Banco da Hepui,Jica dos Estados 

Unidos d > Brazil. 

O Vice-Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil : 
Attendendo ao qne repres•~ntou o Banco d<t Republic:t dos 

Estados Unidos do Bt•azil, por sen presidente, Ft•anciseo de Paula 
1\l<lyrink, resolve approvar a~ altei':tções ab:dxo indic<\rlas, fl'itas 
no!' estatutos do mesmo banco. e a•loptatlas pelos respectivos 
accionistas na assemblé~t g·~ral extram·dinaria realizada em .10 
do corrente mez: 

Art. 23. Onde se diz-dez membros-·jiga-se-cinco mem
bros. 

Art. 26. Onde se diz- se:n o comptrccimento de seis mem
lJros - rliga-se - tres membros. 

Art. 29. Depois das palavrns- assembléa geral-nccrescen
te-se : -que serã. convocada dentro de quinze dias para prover 
definitivamente o logar vago. 

Al't. 33. Substitua.m-se a I• e a 2• parte pelo seguinte:
As operações do banco serão dit'ighLts pelos memhros do conse
lho e presidente. 

Art. 35. Onde se diz - dez accionistas - diga-se -cinco 
accionistas. 

Art. 36. Onde se diz- m:tis cinco supplentes -diga-se
tres supplentes. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 12 de fevereiro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco de Paula Rodrigues Alves.· 
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DECRETO N. 734- DE 13 DE FEVEREIRO DE 1892 

Approvl!. a modificação feita no traçado da Estrada de Ferro do Norte, no 
prolongamento entre o rio Trap'cheiro " a rua Machado Coelho; e fixa o 

• prazo improrognvel de tt·es mezes para. conclusi"io das obras. 

O Vice-Presitlente da Republica dos gstados Unidos do Brazil, 
attendentlo ao que requereu a Companhia Rio de Janeil·o Northern 
Rdlway, resolve approvar a modilicução feita no traçado da E<s
trada de Fet•ro do Norte, no prolongamento entre o rio Trapi
cheiro o a rua Machado Coelho, segun•lo a planta que com esta 
baixa rubricdcla pelo chefe da }a Directoria das Obras Publicas, e 
fixa o prazo improrog;\vel de tres mezas para conclusão das 
ohras, soll pena de perda des~a parte da linha. 

O Engenheiro Antão Gonçalves de Faria, Ministro de Estado 
dos Negocio:> da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o faç t exacutar. 

Capital Federal, 13 de fevereiro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antao Gonçalves de Faria. 

DECRETO N. 735 DE 13 DE FEVEREIRO DE 18'J2 

Altera o plano ele unifornws dos officiaes tla Armada C' classes mmex~s, tptc 
baixou com o decreto n. 423 !\e 2\ <le maio de B90. 

O Vice-Presitlente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
tendo ouvirlo o Ministro de Estatlo uJS Negocias da Marinha sobre 
a necessiLiwle e con\'aniencia de fazot• algumas alteracões nos 

·uniformes tios olficiaes da Arma•la e classes annexas, e consi
derando: 

Que os actuaes bordados da fnrda não permittem distinguir 
clara, e facilmente os postos, além da serem onerosos aos ofllciaes, 
por não poderem ser aproveitados nos casos de acces;;o ; 

Que nenhuma razão nem vantagem ha na adopç:lo das divisas 
na casac;t do uniforme de tolerancia, nem na exclusão dos guar
das-marinha de usarem este uniforme; 

Que os g 'lõe., actualmente adoptados para divisas dos olficiaes 
das diversas classes da Armad<\ são demasiadamente sujeitos a 
estragarem-se, em virtu•.le da. natureza do tecido, o que obriga 
os olficines a maiores despezas ; 

Que ha necessidade de serem as di versas classes da Armada 
bem diRtinctus por seus uniformes, como acontece em todas as 
marihhas, se111 haver nessa distincção nenhuma. offensa pessoal, 
mas conveniencia para o serviço ; 

Poder Executivo i892 3 
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Que, finalmente, ha necessidade de um primeiro uniforme para 
os otnciaes de apito e artífices para todos os actos solemnes, 
quer civis, quer militares ; 

llesolve alterar o plano de uniformes do corpo d<t Armada e 
clas~es annexas que baixou com o decreto n. 425 de 24 de maio 
do 1890, nos seguintes pontos : 

Os actuaes. bordado3 da farda dos officiaes sulnlternos e supe
riores das diversas classes da Armada. são substituídos por um 
ramo tle carvalho, bordado a ouro t\1sco e lustroso que, partindo 
do angulo inferior do canhão subirá até ao supet·ior, de onde 
seguirá até terminar na costura da frente da manga. F.ste bor
dado é acompanhado por um outro singelo, de ouro fosco, que 
dará a volta completa da manga. 

A gola será ornacla de borda,lo singelo do ouro fosco, e terá, 
sómente para os olficiaes do corpo da At'Inatla (olllciaes comba
tentes), uma ancora deitada, com o cepo p.u·a n frente, de Om,05 
de comprimento (figs. 1, 2, 3 e 4), que será bordada a prata para 
os otllciaes superiores e a ouro para os sub:dternos. 

Os bordados singelos do canhão e da gola serão iguaes aos 
adaptados actualmente para os otnciaes Subalternos e das mesmas 
dimensões, e tanto estes como o ramo de carvalho são communs 
desde o guarda-marinha até ao capitão de mar e guerra. 

A largura do ramo de carvalho é de om,02 do fructo á folha. 
Os distinctivos dos postos são: 
Para o guarda-marinha uma estrella bordada a ouro, de Om,('}2 

de diametro (fig. l); · 
Prra o 2° tenente duas estr<~llas bord;tdas a ouro (tlg. 2) ; 
Para o 1° tenente tres estrellas bordadas a ouro (tig. 3); 
Para o capitão-tenente uma estrella bordada a prata (fig. I); 
Para o capitão de fragata duas estrellas bordadas a prata 

(tig. 2~; 
Para o capitão de mar e guerra tres e~trellas bordadas a prata 

(fig. 3). . 
As dimensões dessas estrellas são as mesmas da do guarda

marinha e podem ser bordadas em separado e cosidas ao canhão 
bordado, o qual póde ser fixo ou volante. 

Os officiaes das classes annexas terão os bordados e e~trellas 
avivados, de branco para os commissarios, carmesim para os 
medicas e pharmaceuticos e verde-e:;curo para os machinistas. 

Os vivos serão de om,003 e além delles usarão esses officiaes, 
acima dos canhões, os actuaes distinctivos com as mesmas dimen
sões e avivados. 

As divisas da casaca do uniforme de tolerancia ficam substitui
das por bordados iguaes aos dos punhos da farda, ficando este 
uniforme extensivo aos guarJas-mariuha. 

O galão das divisas dos officiaes é substituído por galão de fio 
de ouro fino (padrão antigo) de ow,oos de largura, espaçada de 
om,oo3. 

As divisas serão cosidas sobre casimira da côr do vivo do 
bordado dt\ farda correspond.mte á sua classe e com vi'vos da 
mesma largura, e os distmctivos actuaes tambem com vivos. 
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A ellipse sobre a qual é bordada a ancora do emblema dos 
bonnets será, para as classesannexas, da côr dos vivos das divisas, 
e para os indivíduos que teem concessões para o u.;;o da fard<L e 
officiaes honorarios, da côr do canhão. 

Os officiaes honorarios e 03 indivíduos que teem concessão 
para o uso da farda só usarão do terceiro unitbrme. Exceptuam
se, porém, os que forem otllciaes da Armada. 

Os otllciaes da Armada que forem lente;; da E5cola Naval usarão 
dos uniformes de marinha, com as divisas de graduação a que 
lhes der direito o respectivo regulamento, sem. outL·o distiucti v o 
além da estrella acima da referida divisa. 

Fico.m supprimidas, no quarto uniforme, as pequenas fachas 
de prata da gola, conservando sómente os distinctivos das 
respectivas classes. 

os oiHciaes de apito e os artífices terão· para primeit·o unifor
me sobr·ecotsaca. igual ás do3 machinistas de 4• classe, com seus 
respectivos distinctivos. 

Não obstante o que fica decretado, é permittido aos ofllciaes da 
Armada e classes annexas o uso dos uniformes actunlment.e era 
vigor, durante o prazo de seis mezes. 

O Centra-Almh·ante Custoclio José de Mello, Ministro de Estado 
dos Negocios da Marinha, assim o faça constar. 

Capital Federal, 13 de fevereiro de 1892, 4• da Repub1ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio Jose de Mello. 

DECRETO N. 736 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 189Z 

Abre ao 1\Iinisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 

creditos para despezas no exercício de 1892 com alguns sereiços a que se re

fere o § 2° do art. SJ da lei n. 2j de 30 de dezembro de l Oi, emquanto á 
cargo da União. 

O Vice-Presidente da Repul.Jlica dos Estado3 Unidos do Brazil, 
usando da autorisação que lhe foi concedida no § 2° do art. 8' 
da lei n. 26 de 30 de dezembt'o de 1891, resolve abrir os creditos 
constantes dos seguintej! artigos para occorrrer no exercicio de 
1892 as despezas com os serviços da Horta ViticJla e Estação 
Phylloxerica na Penha, jardins da Praça da Republica e Passeio 
Publico e viveiro da Quinta da Boa Vista em S. Christovão, 
emquanto a cargo da União : 

Art. 1.° Fica aberto um credito de 40:290$600 para as despe
zas da Horta Viticola e Estação Phylloxerica na Penha. 

Art. 2. o Fica aberto outro credito de 44:960$ para as despe
zas com os serviços dos jardins da Praça da Republica e Passeio 
Publico e viveiro da Quinta da Boa Vista em S. Christovão, 
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sendo para o primeiro 34:360$, para o segundo 9:600$ e para o 
terceiro 1 : OQrJ$00::1. 

Art. 3.• Kstes creditas serão · distribui•los de accordo com a 
demonstr>~çfi.o que juntamente vae assignada pelo Ministro de Es
~ado t.lo;; Negocim1 ult Agr·icultura, Comrn•Jrcio e Ohras Publicas. 

A!'t. 4.• Os pagamentos por conta dos ditos creditos cessarão 
desde que esteja delluitivamente constituído o Districto Federal, 
para o qual pc~s;;arão .as uespezas com estes serviços, e suas 
rendas. 

O Engenheiro ~ntão Gonçalves de F•lria, Ministro de Estado 
dos Negodos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
fará executar. 

C~pital Federal, 13 de fevereiro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Antao Gonçalves de Fa1·ia, 

l:>istribuiçã.o de creditas abertos pelo decreto n. ?36 de 13de 
fevereiro de 1892 

HORTA VITlCOLA E ESTAÇÃO PHYLLOXERICA NA .PENHA 

director (9. 000 marcos annuaes) •.•....•..•.. 
esm·i pt urado ............................... . 

I feitor ....•..•.....•...•.•.................• 
7 trabalhadores a 75$ mensaes ...............• 
I ll u 111 i nação ....•.•.•.••...................•.. 
Livros, jornaes, despezas de expediente, despezas 

miudas, enc .• ixohmentos, etc ...•............ 
Acquisição de plantas, sementes, ferragem para 

auimaes, estrume e matel'ial ele tr<~.balho ..•.. 
Conservação rios ediflcios, accessorios e cercas .. 
Material pa1•a construcção das latadas para cria-

ção das videiras .••.....•....•.•..•......... 
Eventuaes ...•.......•........................ 

Totl!-1 ....•....••..• 

.JARDIM DA PRAÇA DA REPUBLICA 

l director (que e tambem do Passeio Publico) .• 
1 aponta•lor escripturario (i<!cm idem) .••.•.... 
16 trabalhadores ...................... , •....•. 
3 jardineiros feitores .....•......•..•..•.....• 
1 pedreiro rochista .................•........... 
lu guardas e porteiros ....................... . 
Pintura dos gradis, bancos, predios, etc ....•.... 
Areia, ma.cadam para as ruas ...........•..... 
Utensílios e ninhos para as aves ........••.•... 
Objectos de expediente •••••.••.••••••..••••••• 
Servii(O de esgoto (9ity Impr.o1lementll), .•.••••• 

Total, •.•.•.••••••.•..• 

6:030$000 
2:400$000 

960$000 
6:300$000 

9o$OOO 

2:700~000 

3:160$000 
1:200$000 

14:871$000 
1:579$600 

40:<:90$600 

4:800$000 
2:160$000 

11:520$000 
3:600$000 
1:560$000 
6:600$000 
1:800$000 
I :500$000 

600$000 
100$000 
120$000 

34:360$000 
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JARDIM DO PASSEIO PUBLICO 

5 trabalhadores .....•.•..•..•..••.•••... • ••••. 
1 jardineiro-feitor ........................... . 
4 g-uardas dos pol'tões .................. • ..... . 
Pintura rlos gradis, predios, etc ••............• 
Areia, macadam Pf\ra as ruas •..•......•. · •.... 
Utensílios e milho para as aves •.•..•......•... 

Total •.•......••..•. 

37 

3:600$000 
1:200$000 
2:400$000 
1:500$000 

600$000 
300$000 

9:000$000 

VIVEIRO DA QUÍNTA DA BOA VISTA El\1 S. CIIRISTOVÃO (') 

Pessoal e material............................ 1:600$000 
Capital Federal, 13 de fevereiro de 1892.- Antão Gonçal..,es 

rle Faria. 

DECRETO N. 7'37- DE 13 DE FEVEREIRO DE 1892 

AlJre ao Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
um credito ele 200:237$537 para occorrer r, liqulcln~1io do dlvidns de exercicios 

finr\os. 

(l Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da attribuição que lhe confere o art. l•, n. 3, da lei n. 36 
de 26 de janeiro do corrente anno, resolve abrir ao Ministerio 
dos Negocios da Ag• icultnra, Commercio e Obras Putrlicas um 
credito de 299:237$537, destinauo á liquidação das dividas de 
exerci.~ios findos, constantes da relação que ;t este acompanha 
assignada pelo Ministro de Estado dos Negocios da. Agricultura, 
Comm~rcio e Obras Publicas, as quaes, pot· detlciencia das vertJas 
dos orçamentos em que fol'am e!Iectuadas, não teem sido liqui
dadas. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Colllmercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 13 de fevereiro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Antao Gonçalues de Faria. 

(i) Por aviso n. H úe 6 do corr~nte mez foi o viveiro entregue á directoria 
do Jardim Botanico, resultando dessa medida uma economia annual de 
7:960$, sem prejuízo dos fins a que elle é destinado. 
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Relatão das dividas do Ministerio do~ Negocios da Agricultura, Commerdo 

CREDOR 
RESIDENCJA DO 

CREDOR 

i Companhia Rio de Janeiro • City lmprovements » Capital Feàeral .•.•• 
2 Idem idem ••.••...••......•••..••••..•••.•••.••••• 
3 Antonio Augusto Pereira Maia ..•..•.•••.••••. ,. 
4 Manoel Francisco •••••••••••••.••••.••••••••••.•• 
5 Manoel Pedro •.••••••.•..••••..•••••••..•..••••• 
6 Emilio Nepomuceno Corrêa •••••.•••.••••.•••.•.• 
7 Godofredo de F. Travassos •••••••••.•..••••••••. 
8 J o~quim Francisco Correa ...................... . 
9 João Go1nes Barroso •........••.•............... , 

10 João F. Quaresma ............................. .. 
H Luiz C. J,eal Junior ........................... .. 
12 Marcolino Pereira do Nascimento ............... . 
13 Joa'luim Ribeiro da Costa ..................... .. 
H Nadau & Comp ................................ . 
15 Adelino Cardoso Ternas ....................... .. 
16 Pereira de Carvalho & Irmão ................... . 
17 Fernandes Grip & Irmão ....................... .. 
18 Abelardo da Cunha ........ , ........ ,., .......... . 
1\J Joaqui 11 Nogueira .............................. .. 
20 Mnrtinho Alexandre ............................ . 
21 Pedro Rorlril(ues de Oliveira .................... . 
22 1\fnnoel Loureiro & Irmão ..................... .. 
2.1 Silva & Quinteiro ............................... . 
24 !llanoel tle Barros Tav.,ira ...................... . 
25 Firmino de Almeida .......................... , .. . 
26 João :Fecindo.,,. .............................. .. 
27 Firmino José de Almeida ....................... . 
28 Pedro Rodrigues das Dôres ..................... . 
29 Tenente Aurelio Aug11sto de :Figueiredo ........ .. 
30 Tecindo José de Moura ......................... . 
31 Joaq11im Henrique de Freitas, ................... . 
32 Cunha Guimarães & Comp ...................... , 
33 Castro & Pinto ................................ .. 
34 Adolpho José Vieira Ferraz .................... .. 
35 Manoel Vieira Leite ............................ . 
36 Companhia Llovd Brazileiro ................ , .... . 
37 Idem idem .... : ................................. . 
38 B. ,V. l\Ioss ................................... .. 
39 Guimarães & Ferreira ......................... .. 
.tO Antonio Dias Ferreira ... ~....................... . .. ,• 
41 Ferreira de Carvalho & Irmão ............... , ... 
42 Roberto Pinheiro .............................. .. 
43 Companhia Lloyd Brazileit·o .................... . 
44 José Alves ..................................... .. 
45 Antonio Pereira Ramos de Almeida & Comp ...... Ceará .............. . 
45 Galdino Gomes da Frota ........... ., .. .. • .. • .. » ............. .. 
47 Florentino de Souza Miranda .................... l'iauhy ............ .. 

48 João de Loyola e Silva .......................... Espirito Santo ..... . 
49 Companhia de Navegação do Maranhão .......... I'iauhy ............ .. 
:,0 O. Isabel dos Santos J,opes Tranl ............... Districto I<'ederal. ... 
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e Obras Publicas a que se refere o decreto n. 137 desta dat~ 

NATUREZA DA DI\' IDA 

Taxa ............... . 
» ••••.••••••••••• 

Vencimentos ....... . 

" » ,. 

» •••••••• 
Fornecimentos ..... . 

» •••.•• 
Passagens •.......•.. .. . ......... . 
Fornecimentos ..... . 

"' ...... . 
Vencimentos •• ,., ••• 
Passagens .......... . 
Fornecitnentos ..... .• 

PublicaçõM ••.•.•.•. 
Passagens .•......... 
Indemnisação do va-

lor de terras corta
das '(leia via-terrea 
do Rto do Ouro ... 

EXBRCICIO VERnA. 

1886 -1887 Obras l'ubl icas •••.•••••• 
Passeio Publico ......... . 

1889 E. de F. Central do Braz i! 

,. 
Eventuaes ............... . 
Obras Publicas .......... . 

» 
Evêntuaes .• .............. 
E. de F. Central do Brazil 

» E. de F. de Baturité .... . 
1885 • 1886 » » .... . 

Estabelecimento rural de 
S. Pedro de Alcantara •. 

1881 -82 a 1884!- 85 Manumissões •..••...•.•.. 
1885 - 1886 F.ventuaes .............. .. 

1R90 Credito consignado na ta-
baila C para execução 
da lei n. 263~ de 22 de 
Retembro ae 1875 ....... 

QUANTIA 

570~00 
60$000 
63$304 
20.;500 

124$U00 
31~ l16 
tK$\118 

11~:iiYU3 
31$\116 
10~200 
5$000 

16.;.839 
4$i10 
87$~60 
hl>iUOO 

51~$240 
2$000 

1\1$3í4 
2ô.}100 
8X$il00 

1 :000$\ô:i 
:I:>U:fOUO 
18$000 
2~>$000 

111,;000 
62$000 
69$0:32 
20$000 
59:fi00 
6$000 

11$000 
39::!640 

160$000 
28'1i000 
6$800 

172$500 
331:;f230 
31~332 

128$950 
84$320 

735lf200 
101$250 
97$500 

138$000 
43:;200 

450~1JOO 

512$802 
268$800 

ô$750 

115$498 
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CREDOR 
RESIDENCJA DO 

CREDOR 

51 Leonardo Teixeira Leite ........ , .......... , ..... Districto Federal. ... 

52 Companhia Constructora ......................... Capital l'ederal .... . 

53 Isaac Amaral .................................. ,. Ce"r:i .............. . 

M Compltnhia J.loyd Brnzileiro ..................... Capital Federal .... .. 

55 D. Maria Fausta de Sampaio Ribeiro e outros ... Rio Grande do Sul •• 

56 José Moreira Nevel!,., ...... , ......... ·: ......... Capital Federal .... . 

~7 José Domingues ltlaia .•. ·•••• ..••... , .....•.•.... Pernambuco .. ..... . 



NATURl!n nA DIVIDA 

Desapropriação de 
terras e aguas dos 
Tres l-tios, para 
abastecimento da 
Capital .• , .••.••.• 

Vagões fornecidos it 
vm-ferrea do Rio 
do Ouro ......... .. 

Vencimentos ....... . 

l'nR~'lg"n~ .... .....•. 

I n<lemnisação do va
lor de terras si
tuadas no munici
pio da Estrella, a 
cujo pagamento foi 
.a Fazenda Nacio
n&.l condemnnda 
pela Relação de 
Porto ~legre, por 
accordao da 21 rle 
novembro de :1890. 

Transporte de mate
rines destinados :i 
Inspecção Geral 
das Our·.as Publicas 
e tr:tbalhns de cal
çamentos e encana-
tnentos ..........•. 

Alnguel de armazens. 
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J!KERCICIO 

:1~8\l 

:1890 

1890 

1890 
1~8:> 

VERBA 

Credito consignado na ta
bella C para execução 
da lei n. 2ti3\l de 22 de 
setembro de :1875., .... 

Itle:n ......•...•.•.. ...... 
Ohr.~s Publicas ..•....•.•. 
Eventuaes ............... . 
E. de F. do Sobral ...... . 
E. de F. de Baturité .•• 

I E. de F. de Paulo AH'onso 
E. de F. do Recife a São 

'I Fr:wcisco ( prolonga-mento) ................ . 
g. de F. de Pot·to Al~grc 

a Uruguayana .•...•... 

., ~ )Canal de Iguape .... 
~ ~ Com;ervnçáo Un por-
_; ;:c t·l de Pern:nn. 
~~ buco ......... ..... . 

Crerlito consignado na to.-
bella C para execuçã·> 
da lei n. 3387 de 2i rle 
novembro de :1888 .... 

E. de F. Sul ,I e Pernam-
buco ...••....•.•.•...•. 

l\Ielhorn.mento do rio 
Parnahyha ............ . 

lnspectoria. de portos, 1o 
districto ............. .. 

Terras Publicas e Coloni-

QUANTI•\ 

S:575~0 
:,:->()~()() 

172.jSi0 
:108-iOOO 
:108$000 

' :108~000 

222$750 

307$)00 

21$030 

183$0tl0 

Sl$000 

12U$UOO 

:>1$000 

sação ...... ;, .. ... .... . 99:8~>0$580 

Obr:o.s Publicas........... :l:lll$332 
Obras PublicaR- Conser-

vação do porto de Per-
namhuco ............. , . :166$666 
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CREDOR RgSJDENC'IA DO 
CREDOR 

58 Companhia de Seguros Fidelidade ............... Capital Federal ••.•. 

59 J. J .. G. Borlido ................................. Capital Federal. ... . 

60 Ouvivier & Comp ..................... , ......... Capital Federal • .,,. 

61 Engenheiro Adolpho Dilermando de Aguiar ....... Rio Grande do Sul ... 

62 J. F. Marques & Comp .......................... Cnpital Federal ..... . 

Somma .................................... . 

~':~Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura;.commercio e Obras 



NATUREZA DA DIVIDA 

Premios de •eguros \ 
mai'itimos de ma .. ( 
terines. e outros~ 
objectos impor
tados. 

Fornecimentos á In
specção Geral das 
Obras Publicas •.• , 

Fornecimento de ma .. 
teria! para as obras 
de canalisação das 
aguas dos rios Cheo 
rem e Mantiqueira. 

Vencimentos ....... , 

Fornecin~er..toR . .... . 
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EXERClCIO VERnA 

1890 nambuco ..... o .... o .. .. ~ 
E. de F. do Rio do Ouro. 
E. de F. Central do Brazil. 
g, de F. Central de Per-

E, de F. do Sobral. ... .. 
E, de F. de Paulo Alfonso 
E. de F. de Baturitê .... , 

Obras Publicns ..... o •...• 

Credito da tabella C da 
lei n. 33'!7 de 21 de no
vembro de 1~ para 
execução da lei n. 2339 
de 22 de setembro de 
1875 .................. .. 

1884- 85 e 1885- 86 E. de F. de Porto Alegre 
a Uruguayana . ....•... 

1890 r:. de F. Central do Per-
nainbuco . ..•........•.. 

43 

QUANTIA 

58$440 
6:7704560 

002$180 
175$215 
H1$340 
46Y-)900 

46.tOOO 

111:671$')6 

3:G77$774 

17:507$500 

........... o......... .. ....... o........ .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. 299:237$537 

Publicas, 13 de fevereiro de :1892.-Antiio GoHcalvesde Faria. 
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DECRETO N. 738 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 18!12 

Concede an.torisação it. Josó Leão Ferreira Souto para organizar uma socie
fl:ld~ nnonyma soh a. denominação Ue Companhin. Central de Hcstaurantes. 

O Presidente da Repnhlica dos Estados Uni<los do Brazil, atten
dendo ao que requereu José Leão Ferreira Souto, re~olve co_nce
der-lhe autorisação para oi·g-anizar urrm sociedade anonyma sob 
a denomin;1ção de Companhia Central de Restam·antes e com os 
estatuto5 que a e3te acompanham; não podendo, porém, a mesma 
companbia constituir-se definitivamente sem preencher as for
malidades exigidas pela le.:dslação em vigor. 

O Ministro de Estado dos Negocias da ,\g'l'icultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 13 de fevereiro de 1892, 4° da Hepub1ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antrío Gonçal'IJeS de Faria. 

Estatutos da Companhia Central de Restaurantes 
a que se refere o decreto n. 738 de 13 de feve
reiro de 1892 

TITULO I 

DA COMPANHIA, SUA. SÉDE1 PRAZO DE DUitAÇÃO E DO CAPITAL 

Art. l. o Fica constituída nesta praça uma sociedade anonyma. 
intitulad;t-Companhia Central de Restaurant• s- que se regerá 
por estes estatutos e pela legislação especial das sociedades an
onymas na parte que lhe for applicavel. 

Art. 2. 0 A séde, o fóro jurídico e a a•lministração geral ela 
companhia serão, para todos os atreitos legaes, nesta cidade. 

Art. 3. o o prazo estipulado para durnção da companhia é de 
30 annos, contados da data ela. installação, podendo ser prorogado 
por deliberação da. assembléa geral de seus acciouistas. 

Ant<>s de expirar o prazo estipula•lo, não poderá a companhia 
ser dissolvida. ou liquidada sem que se vel'iftque alguma das hy
pothe;es previ::, tas na legislação em vigor. 

Art. 4. 0 O capital da companhí:t será de mil contos de réis, 
dividido em lO 000 acções de 100$ cada uma, podendo ser elevado 
por deliberaç.'io da assembléa geral. 

§ 1. 0 A tramferencia das acções será feita nos registros da 
companhia; fóra da séde, nos estabelecimentos filiaes. 
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§ 2." A' directoria compete resolver qual o numero desses 
estauelecimentos, bem como o direito de supprimil-os. 

§ 3. 0 Neste caso, as acções f]ue constarem tios registro3 sup
pressos serão inscriptas em qualquer outro it vontade do possuidor. 

§ 4. o Fic<t livre aos acciouistas tt'ansferit· as acções de um 
registro para outro, quando isto lhes convenha. 

§ 5. o No logar· onde as acções estiverem registradas se e!Te
ctuarú. o pagamento dos respectivos tlivirlemlos. 

§ 6.• ,\ directoria porlerà, quando assim o entendei", facultar 
aos accionistas, no tocante ás operaçõe,; banc,Hüts, a conversão do 
suas ncções no todo ou em parte em ti tu los ele acções ao pot·tarlor 
de conformidade com odocretfJ n. IG4 de 17 de janeiro de 18VO, 
art. 7° § lo. 
· § 7. • Os possuidores ti essas acções, para porl9rem fazer parte 
das assembléas geraes, depositarão na companhia os respectivos 
títulos tres dias pelo monos antes da reunião. 

Art. 5. 0 O capital se:"á realizado em pt·estações, senrlo a pri
meira de 10°/o no acto da assignatura Jos estatutos e as restan
tes Je 10 a 20% com intet"vallo nunca menoi' tle tl'inta dias, 
annunciando-se as chamarias com ante ·erlencia de lO dias. 

Art. 6. 0 As noções poderão ser integralb:.Hlas com os lucros 
da mesmá companhia a juizo da directoria e serão nominativas 
emquanto não forem integralisa•las, em qualrJncr CISO serão 
assig-nadas pelo director rn·esidonte e dire.~tnt· secretario. 

Art. 7." 03 accionist:ts qne não elfectuarem o pagamento nos 
prazos fixados peht directoria, tanto n:.t Capit r l . Fedet·al como 
nos estabelecimentos, filiaes e o fizr~rem dentro dPS 30 dias sub
seqnentes, incorrerão na multe\. de 8 "/o sobt•e a prestação retar
dada. 

Os que excedo rem Jeste prazo perderão o ca pita I quo ti verem 
pago, em benelicio da com[Ktn h ia e suas arçõ ]S serão declaradas 
em commisso, sal v o cc~so de força. maior a juizo da rliredoria. 

Art. 8.0 AS acções cahidas em commis::;o poderão ser remet
tidas peht dii·ect0ria e o seu prodncto levatlo :t lünrlo Lle re
serva. 

Art. 9. 0 A companhia poderá estabelecer casa3 filiaes ou con· 
stituir agencias nas praças do Brazil e nas principaes da Ame
rica e Europa, para s:ltisfação de suas tt·an::mcções commerciaes 
e bancarias. 

TITULO 11 

DOS FINS DA cmiPANlllA 

Art. 10. A companhia tem pot· fim: 
§ 1.0 Adquirir ou fundar, onde melhor convenha, nesta Ca

pital e nas praças dos Estatlos da Republica, restaurantes 
de diversas classes, armazens de comestíveis do seccos e mo
lhados e outl•os congeneres, e bem assim fabricas e casas de 
negocio, de qualquel' natureza, funclando-as ou comprando-as 
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ou mesmo associando-se a terceiros em condições vantajosas, a 
juizo da directoria. 

§ 2.• Montar um ou mais estabelecimentos centraes em 
grande escala, para fornecimento dos diversos ramos de negocio. 

§ 3.0 Importar !lirectamente, tle qualquet• procedencia nacional 
ou estrangeira, generos de totla e qualrJner rJualidade que for
mem o ohjecto de seu negocio. 

§ 4.• Compr.1r e vender por atacado e a varejo todo e qual
quer genero, nacional ou estrangeiro, e bem assim recebei-o it 
consignação. 

§ 5.0 Exportar generos de procedencia nacional ou estran
geira para os diverws Estados da H.epublica ou oukas nações. 

§ 6.• Recel1er em consignação navios ó vela ou qualquer sorte 
de barcos a vapor. 

§.7.0 Emprestar sobre conhecimentos de gonerm depositatlos 
nas repartições liscaes. 

§ 8.° Fazer adeantamento soiJre facturas de generos a consi
gnação. 

§ v.• Crear uma secção bancaria de cambiaes e descontos e 
toda á sorte de transacções, nos termos dos artigos destes esta
tutos que lhe são applicaveis. 

§ 10. Receber dinheiro em deposito e em conta corrente por 
meio de cadernetas, sendo a quantia mínima de 10$000. 

§ ll. Sub.>crever, comprar e vendar, por conta propria ou 
alheia, fundos g·eraes e acções de bancos e companhias. 

§ 12. Emprestar sobre cauçã.o de títulos em geral c valorc.~ 
que tenham cotação nas bolsas .Ja Repuolica. 

§ 13. Descontar letras do Thesouro, dos bancos e das praças 
da União Federal, e de firmas commerciaes desta praça a juizo 
da directoria. 

§ 14. Contrahir emprestimos, redescontar titnlos de sua 
secção bancaria e realizar outras operações de credito. 

§ 15. Fazer adeantamento em conta corrente ou sol!re proprie
dades com garantia de hypoth<Jcas ou títulos bem reputados. 

§ 16. Emittir por conta propria ou alheia ti tu los de prelação 
ou debcntures. 

§ 17. Celebrar contractos com o Governo para realiznção de 
qualquer melhoramento industrial e proporcionar a particulares 
meios de fazel-o sobro hypothec:t devidamente g;truntirlora. 

§ 18. Solicit:1r concessões e outros quaesquer favoras do Go
verno Geral e E<;stadoal no tocante ao desenvolvimento tlas scien
cias, artes e industrias do Braz i!. 

§ 19. Abrir credito em conta de mercadorias aos accionistas 
ou não em qualquer estabelecimento desta praça com g'<lrantia, 
a juizo da directoria. ' 

TITULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 11. A administração geral da companhia será composta 
de tres directores, os quaes nomearão dentre si o respectivo 
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presidente, secretario, e gerente que accumulará o logar de the
soureiro. 

Art. 12. A' eleição dt\ directoria proceder-se-ha por escrutí
nio secreto. 

§ I. o Seril consi,lerado o leito o acciunista flUO reunir maiorht 
absoluta de votos. 

§ 2. o No caso de não verificar-se a hypothese do § I o, correrá 
novo escrutínio enh•e os mais votados em numero duplo dos que 
tiverem de ser eleitos, bastando então a maioria relativa 1los 
voto~. 

§ 3." No caso de empat0, será preferido o accionista flUO pos
suir maior numero de acções. 

Art. 13. O mandato da directoria durara seis annos. 
Art. 14. A reeleição da directoria é facultativa a :lSSembléa 

gorai. 
Art. 15. Para exercer o cargo de directot• é nocessario ser 

accionista possuidor de duzentas acções. 
Estas acções serão escripturadas como caução e garantia dos 

actos administra ti vos, não podendo ser alienadas emquanto não 
forem pela assembléa geral approvadas as contas dos qulj tive
rem exercido o mandato. 

Art. 16. Não poderão exercer conjunctamente o mandato os 
directores qu'l forem sogro e genro, nem os cunhados durante o 
cunhadio, ou parentes consanguineos até 2° gráo e os socios de 
firmas commerciaes, assim como não poderão ser eleitos os imp!:l
didos pelo Cotligo Commercial. 

Art. 17. Quando a escolha da assembléa geral tive1· recahido 
em pessoas que estejam impedidas pelas disposições da 1" parte 
do artigo precellente, serão declarados nullos os votos que 
houverem obtido e proceuer-se-ha em acto successivo a nova 
eleição, tão só mente na parte relati vn a nullid.ade. 

Art. 18. Além dos mandatarios directos da assembléa geral, a 
companhia. podera ter outros auxiliares de B0111eação e contiança 
da dircctoria. 

Art. I U. Em caso de impedimento prolongado de um dos 
dil·ectores, a administração, ouvindo o conselho fiscal, chamará 
um accionista que tenha as precisas qualidades para o substituir. 

Si o impedimento for justiticado ou por ausencia om serviço da 
companhia, cessarão as funcções do nomeado logo que o pro
prietario do lognr se apresente. 

Art. 20. Si algum director, sem motivo justificado, deixar de 
exercer ns func(,'ões por tempo excedente a tt·es mezes, entende-se 
que resignou o Jogar e nesses casos proceder-se-ha de accordo com 
a primeira parte do artigo precedente. 

Art. 21 . Os directores são responsavds pelos seus actos de 
mandatarios, nos termos .do decreto de 17 de janeiro de 1890. 

Art. 22. A directot·ia rennir-se-ha diariamente na sétle da 
companhia e as suas deliberações serão tomadas por maioria de 
votos. 

Art. 23. O director presidente será substituído nos seus impe
dimentos temporarios pelo director secretario. Este terà a seu 
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cargo o livro das actas da directoria e assignani. com o presi
dente os títulos representativos das acções. 

Art. 24. São attribuições e deveres da directoria : 
s 1.• Zehtr, dirigii' e :~rlministr,ll' torlos os negocios t!.t 

companhia. 
§ 2.• ,,esolver sobre a fuorlação tios estalielecimentos llliae .. ;, 

detm•minando it natureza e os limites das opemções. 
§ 3.• Nomear e demittir os g-erentes das casas de negocio, 

assim oomo os demais empregados e mal'car a todos os venci
mentos que lhes competem, fa:t.endo com ellcs os t1·atos que 
forem necessarios. 

§ 4.• Organizar contas e balanços que tenham t!n ser apresen
tados á as;;embléa geral, alem de um lJalant;o semestral demon
strativo das operações elfectuarlas. 

§ 5.• Fixar o dividendo que tem de ser dis!I·ibuitlo :<emestral
mente de accordo com o conselho fiscal e em vbta dos lucros li
quirlos da companhia. 

§ 6.• Deliberai' co1nocaçõcs de assembléas ordinarias e 
extraordinarias, sendo estas ultimas julgadas necessarias e 
depois de ter consultatlo o conselho fiscal. 

§ 7. • Determinar a époc'~ para a chamada de capital, nos ter
mos do art. 5° destes estatutos. 

§ 8. 0 Resolver o pag-amento dG todas as contns, despezas e 
obrigaçõGs da companhia, assim como sobt·e todas as atTe
l!adações de rendas fazendo, rccolhel-as ao cofre da companhia, 
quando entender necessnrio. 

§ 9. 0 Representar a companhia em todos os seus actos, tanto 
em juizo como fura delle, e celebrar contractos de direitos e 
obrigações. 

§ 10. Pnstar ao conselho fiscal todos os esclarecimentos ne
cessarios para o:; exames qno ao mesmo competom. 

§ 11. Fazer executar os presGnte~ estatutos e as resoluções da 
asscmblév. geral. 

§ 12. Urg-aniztr, para apresenL1r ao Governo Estntlo~l, qual
quer tralmlho referente ao pedido de concessões o pri vilegíos nos 
termos do§ 27 do art. 10 destes estatutos. 

§ 13. Declarar om commi~so, de accordo com o que preceitua 
o art. 7° na parte final, as acções cujos Jlos~nidorcs Jtiio lizercm 
as entradas respectivas no tempo mai'C<t o; 

§ l4. E~tabelecer bases pam os contractos 1le compra e venda 
dos estabelecimentos comrnorciaes e tio qualquer· especio de for
necimento, resolvendo sobre a melhor fór·m:t de executai-os. 

§ 15. Dh;criminar p1·eviamente as nttt'Íbuições comrnuns e 
peculiares a cada um de seus membros, de accordo com as leis 
das sociedades anonymas. 

Art. 25. O mandato da directoria é pleno dentro dos limites 
dos estatutos e da lei e nelle se iuclue o direito de transigir e o 
de resolver judicialmente e extrajudicialmente as questões entre 
a companhia e terceiros, para o que ficam-lhe concedidos poderes 
livres e geral administração. 
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Art. 2G. Quando seja conveniente e para prompto expediente 
do serviço da. companhia., a.assignatura do presidente poderá ser 
supprida pela do secretario. 

Art. 27. Cada direr:tor será remunerarlo com o vencimento 
tlxo de sei~ contos de réis (G: 000$000) annuaes c com a porcen
tagem estabelecida no ar·t. 44. 

Art. 28. A dit·ectoria regulamentará a administração das 
casas de negocio e estabelecimentos liliaes da companhia, quando 
assim julgar opportuno. 

TITULO IV 

Art. 20. A assembléa geral é a reunião de todos os acdonistas 
possuidor·es de vinte ou mais acções inscriptas no registro da com
panhi<t com antec 'dencia de sessenta dias. 

Para, todos os e!Teitos podem o& accionistas f,tzcr•-se repr·e
sentar nas assembléas ger.1es por· procuração a outros accio
ni,;tas. 

As sociedades anonymas ou corporações serão repres'lntadas 
por nm.mandatario; as lit·mas sociaes, l"ll' nm de ~ens soeio~; as 
rnulhcres casadas, por sem; marido;;; os menore~, os r,dJidos c os 
interdictos por qualquer motivo, por• seus tutores ou represen
tantes Jegaes, rlevenrlo os documentos comprolmtorios do man
rlato ou representação ser apt·eserltatlos na companhht com tres 
dias de antecedencia ao da reunião. 

Art. :lO. Os accionisbts que tiver·em tmnsferido as suas acções 
em causa conservarão o dit·oito do representaçi'tn nas assembleas 
geraes, assim como o de recebo rem os di vi•lemlos, sah·o, quanto a 
estes, estipulação em contrario, que dovorit ser· communicada ú 
companhia pelos interessados. 

Art. 31. Par:L se constituir a assemble~t geral e preciso quo 
estejam representadas no mínimo tres quartas p~1rtes do capital. 

St no dia e hora aprazados não comparecerem, por si ou por 
procuradores, accionistas em numero suiTiciente para se consti
tuir a assembléa geral, serit por annuncios nos jornaes convo
caria nova reunião e esta dcliberar;'t vali<lamentn, qualquer que 
seja a somma do capital representado. Tr,ttamlo-se, porém, da 
reforma dos estatutos, aug-mento de capital ou IÍI]nirlação da 
companhia, ob~eevar-se-ha o que di-; põe o art. 15, ~ 4'', do decreto 
n. 164 de 17 de janeiro de 18\JO. 

Art. 32. A assembléa geral será presitlirht por um accionista 
nomeado por acclamação e este nomearà. dons sect·etarios para o 
auxiliarem na direcção dos trabalhos. 

Art. 33. H<werá annualmente uma assemblét geral ordinaria, 
que deverá e!Tectuar-se dous mezes depo:s de terminado o anno 
social, e extraordinarias tantas quantas a directoria e conselho 
fiscal julguem necessarias ou forem requisitadas por sete ou mais 

l'oder Executivo iSJ2 4 
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accionistas que representem no minimo tres quintos do capital dtt 
companhia e motivem a requisiç,:lo .• 

§ 1." Na,; reuniões ordinarias serão apresentados a cJXamo e 
deliiJera~,:üo da a,.;,.;emiJiéa o rolatorio e contas tia clit•ectot•itt opa
recer tlo conselho lbcal c, depois de julgadas estas, se procedet\i 
iL eleiç:to destes. 

§ ~-· Nas as.;em\Jlé<IS oxtraordinarias són10ntc se tratarit cio 
assumpto especial qne tiver occasiona•lo a convocação. 

Art. 3-l. As vot:,çõcs nas a:>sembléas geraos serão contadas 
para todos o,; elroito,; na razão (\e um voto por vinte a~ções, não 
podendo o accwnist<~, ainda mesmo fJUe rept·csontc uma on maio; 
pt•ocnt'<\Çücs, di,;por do mai:; tle cincoonta vutos. 

Art. ifí. A dit·ectoritt e os tbcaes não poderão tom:n· parte nas 
votações rcl'ercntes às contas ou acto a1\ministrativo, nem podem, 
na qualidade de mandatarios, rept·csetltar outros acciouistns. 

Art. :lô. Quando se procedcn· a> olekõos a votaçiio flerà sem
pre por escrutínio secreto, e quando se tratar tle rof'ol'llm do es
tatuto.;, augnunto de capital e liquidação da. compa11hia, serit 
poJ' ncçõB,;, s:d v o do!iber.tção unnnime da asscmbléa. 

Art. 37. O:> accionbtas que possuírem menos de v in te ac~·ões 
não teem direito de votnr, mas podem assistir, discutir e propor o 
que entenderem conveniente. 

Art. 38. A convocação d<t assembléa gemi ort!inaria 
se fará \JOl' annuncios nos jornaes com antocedoncia de quinze 
dias ao l]ne fo1· marcado p 1ra a reunião, c das cxtraort1inarias 
com antec••dencia. mio infm·ior :t cinco dias. 
· A tPan,;fcrcneia 1Lls ac.,:õos serit susptms:t alguns dia,;; antes 
daquelle que for lixado para a rcuniii.D da as~cmlJló:t gemi, 
dando-se disso notieia por annuncios nos jornae~. 

Art. :m. Nas attribuiçõcs d[t assemblé;t geral se cotnprehendc 
o direito de: 

a) !te formar os estatutos; 
b) Augmentar o capital social além dos limites lixarlos; 
c) .Julgar as cont<tS annnacs e dar on negar quitação aos 

man•lntarios; 
tl) EI•Jg-cr u consollio Jiscal; 
e) Alt,•rar as quotas destinadas ao fundo do reser·va; 
f) Deliberar sobre a pr01·ogaçiio do pt•azo de duração, dbsoluçii'o 

e liquidação da companhia, de accordo com n legislação vigente; 
g) Tomar conhecimento e resolver sobre todos os intcre~sos 

da companhia. 
Art. 40. A appt·ovaçii:o, pela assem\Jiórt gemi, das contas an

nuaes e aetos administrativos, extingue completamente a respon
sabilidade dos mandatarios com relação ao periollo lhS mesmas 
contas, salvo a hypotltese prevista na legislação. 

TITULO V 
DO CONSELHO Flc\CA [, 

Art. 41. O conselho fisca.l sera composto de accionistas pos
suidores de 100 ou mais acções cada um e constarú ele Ire,; mem-
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bros eJrectivos e tres supplentes eleitos nnnualmente pela as
semhléa geral ordinaria e por escrutínio secreto, observadas as 
disposições dos arts. 32, 35 a 39, podendo o mandato dos lis-
C1V'S ser renovnrlo por eleição. · 

Art. 12. Os membros do Conselho Fisc:tl etrectivos serão, nos 
cr~sos de rennnci:~ on vaga pot· qnalquet· motivo, suhstituidos 
pelos snpplontes. A or·dem 1la substitttição sP-ril. regulada pela 
votaçito, preferindo os que tivet•em sido eleitos por maioria de 
votos e, no caso de igualdade na votação, preferirão os que tive
rem mnior numero de acções. 

Art. 1::. Compete ao conselho fiscal: 
1." !lar sohre os nog-ocio~ tla companhia p:tret~OI' qnn serit 

en treguo ú tlirectoria a tempo tle sei' inclni1lo no relatorio 
annu:il; 

2. o Convocar a assembléa geral extraordinaria, nos termos do 
art. 11, § :3", do decreto n. lG4 de 17 1le janeiro de 1800; 

:J.o D 1r con~elho sempre que para isso for solicitado pela dire
ctoria · 

4. 0 Examinar, durante o-trimestre que precetle a reunião ordi
naria da assembléa ger<d, a caixa, carteira, a e3cripturação e 
toJos os documentos que necessite consultar. 

Os membros do Const:Jlho Fiscal perceberão mensalmente 100$ 
cad<tum. 

TITULO VI 

!lOS LUCROS, FUNDO DE RF.SE!tVA E DIVIDENDOS 

Art. 4.J.. Dos lucros liquidos verifl.cados semestmlmenie serão 
deduzidos: 

lO "/o para fundo de reserva ; 
5 "/., para lt directoria ; 
:) o;., par•t os incorpot•atlores. 

Do !'estante se dará o dividendo maximo de G ''ío, cl'eando-se 
com o excedente nm fundo especial que poderá ser applicarlo na 
intogra lisação do capital, ou que integralisado este seja distri
buído aos accionistas pelo modo por que a dil'ectoria e o conselho 
fiscal julgar conveniente. 

Todas estas verbas poderão ser alteradas para mais ou para 
mrmos, qn:mdo se faça reforma de estatutos por deliberação da 
aso;emhlén, gorai, á excepção da que se destina aos fundadores 
José Francisco Lisbóa e Viviano da Silva C1tldas e por morte aos 
seus legítimos herdeiros, pot• torto o tempo da duração da com
panhia. 

Art. 45. Nenhum ,Jividellilo será 1listribuido quan1lo se verifi
qno por ventura qualquer perda que desfalque o capital social e 
este não tiver sido integralmente restaur·ado. · 

Art. 46. O accionista que desejar integralisar suns acções terá 
o abatimento de 5°/o sobre as entradas que faltarem realizar. 
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Art. 47. os dividendos só poderão ser tirados da renda liquida 
da companhia, proveniente de operações, effectivameute con
cluidas dentro do respecth o semestre. 

TITULO VII 

DISPOSIÇÕF.S GERAES 

Art. 48. A dissolução e liquidação da companhia verificar
se-ha pela terminação do pl'<tzo, por deliberação da assembléa 
geral dos accionistas, de accordo com as leis em vigor. 

Art. 49. Para. ser empregado Gerente ou Administrador d(l. 
companhia é preciso ser accionisla e, segundo o.> cargos que oc
cupar, a directoria determinará o numero de acçõe3 que deve 
possuir, para garantia do logar, as quaes deverão ser cau
cionadas. 

Art. 50. O anuo social principiará a I •Je janeiro e termi
nará a 31 de dezembro, e a companhia para os casos omissos 
se regulará dentro desses limites pelas leis vigentes e especial
mente p3lo decreto n. 164 de 17 de janeiro de 1890 e o respe
ctivo regulamento. 

Art. 51. 0:> estabelecimentos adquil"Ídos serão administrados 
pelos ex-pr·oprietarios ou som: prepostos, preferimlo-se os empre
gados dos mesmos estabelecimentos possuidores de uma ou mais 
acções, as quaes caucionarão para gestão do seu cargo. 

Art. 52. Os pequenos fornecimentos p.1ra os estabelecimentos 
da companhia serão feitos de preferencia em casa de accionista3. 

Art. 53. Fica a directoria autoris•.tda a pagar torlas as despez·ls 
que tive1:em sido feitas pelos fundadores com a installação da 
Uompanlua. . 

Art. 54. Por excepção dos esta tu tos presentes, os accionistas 
reconhecem e acceitam a responsabiJi,Jatle que lhes é nttril.mida 
pela lei, approvam este:;; estatutos o nomeiam para. a primeit•a 
directoria os abaixo mencionados a quem autorisam a ar.ceitar 
qualquer alteração ou modificação que o Governo faça aos 
mesmos estatutos. 

DIRECTORIA 

Jose Prancisco Lisboa, presidente. - Viviano da Silva Caldas, 
gerente.- Jose Leão Ferrei1·a Souto, secretario. 
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DECRETO N. 740 (") -DE 17 DE FEVER~IRO DE 1892 

Tt·ansf~ro o cng-cnhr> contL•::tl de ~r·t~d :l C0~np~nhia Engenho Contral de Gua
py-mirim. 

O Vic3-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
nttendendo ao que requereu a Companhia Engenho Central de 
Guapy-mirim, resolve transferir-lhe a conces;ão da gar:tntia 
de juros c m;lis favores feita. ao cidadão Francisco Rohello de 
Carvalho, por decreto n. 10.4-!2 doU de novembro de 1880, para 
o estabelecimento ,de um engenho central de assucar e alcool de 
canna no município de Magé, no Estado do Rio de Janeiro; fican
do por circnmstancia'de forç:t maior prorogado por- tres mezes, 
a contar de 23 dejaneiro ultimo, o prazo para a companhia en
cetar a construcção das respectivas obr;lS e assentamento dos 
machinismos, sendo imposta a pena de caducidade si durante 
esse novo prazo não tiver sido cumprida a dita condição. 

O Engenheiro Antão Gonçalves de Faria, Ministro de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim fará. executar. 

Capital Federal, 17 de fevereiro de 1802, 4• da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

AntlTo Gonçalves de Faria, 

DECRETO N. 741 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 1892 

Approvn., com restricçã.o, os estatutos 1lo ~f~>ntf•.Pio Popular. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereram Evaristo Xavier da Veiga, Ra
phael Augusto de Freitas, Dr. Vicente Porfirio Soares Serpa o 
Bruno Branlio Moniz, incorporadores do Monte-Pio Popular, as
sociação anonyma, com séde na Capital Federal, resolve approvar 
os estatutos do mesmo Monte-Pio, fic:mdo, porém, obrigado, no 
caso de pretender constituir:se sobre os moldes estabelecidos nos 
arts. 278 e seguintes do decreto n. 370 de 2 de maio de 1890, a 
completar as declarações e clausulas estatuarias, de accot·do com 
o art. 783 do dito decreto. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 19 de fevereiro de 1892, 4° da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrigues Alves, 

(') Com o n. 73) não houvo neto. 
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Estatutos do Monte-Pio Populae 

'1~ITULO I 

DO MONTE-PIO POPULAR 

SECÇÃO I 

Da organi;aç1io, sede, dumçrto e fins do Monte-Pio Pop1dar 

Art. l.• Funda-s~ na Capital Federill da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil uma associação anonyma sob o titulo- Monte
Pio Popular- que se regerá por estes Estatutos e pelas leis 
vigentes. 

Art. 2.• Esta instituição terá a séd•l na Capital Ferleml, po
dendo estabelecer succn1·saes em carla um dos estados da Repn
ulicae agenci:ts 110 interior. 

At't. 3. 0 A sua t!uração será por espaço de tempo illimitado. 
Art 4. o Quando resolvida a liquidação ou di~solução do :\lnnte

Pio Popular, será executada de accordo com as deliberações da 
assembléa get·al dos instituidores e com as leis em vigor. 

Art. 5. 0 O 1\Ionte-Pio Popular tem por fim gar:1ntir o futuro da 
esposa, lilhns e filhos, 011 da pessoa em IJeneficio da qual foi 
instituído o monte-pio, concedendo-lhes, por morte elo contri
buinte, uma pensão mensal, de accordo com estes estatutos. 

SECÇÃO Il 

Dos f'undos do llfonte-Pio 

Art. G.o Constiiuem fundos do Monte-Pio Popular: 
§ l. o O prorlucto das joias dos contribuintes. 
§ 2. 0 O proilucto elas taxa~ dos contribuinte~. 
§ 3. o O produ c to das contribuições mensae,;. 
§ 4. 0 O producto dos titulos tios pensionistas. 
§ 5. 0 O prouucto das pensões extinctas ou prescriptas do Mon

te-Pio. 
§ 6. 0 O producto das guias de transterencia tlo.;; contJibuintes 

e pensionistas. 
§ i. o O pr·oducto dos emolumentos de inscripção dos contri

buintes. 
§ 8.• O producto das multas dos contribuintes, dos pensionistas 

e dos empregados do Monte-Pio. 
§9.• Quaesquer rendas ou quantias pertencentes ao Monte-Pio 

sem fins especificados. 
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§ 10. O pro·lucto liquido de uma ou mais loterias annuaes, 
dado o caso que o Governo se digne conce•lel-as, a exemplo do 
quo pratica com outt·as iu~titniçõe,; samelhantos, mantid tt; pelo 
K.;ta•lo. 

§ LI. O" lucros qne possa lH'o•lnzir a sccçi"lo - Penhot• e 
te,msacções- mantida pelo Mont•J-Pio. 

§ 12. Os dom~tivos, benelicio~ e as demais rendas que o monte-· 
Pio possa obter. 

~ I :3. Os j m·os do r,a.pital asoim nccumnlado. 

SECÇÃO III 

]) a r~ ri m i s s r7 n 

Art. 7. o Póde ser contribuinte do Monte-Pio Popu In r: 
§ 1." Qu:llrJIL'~l' pessoa, sem distincçiio •le sexo, estado, classe e 

naeionalithul·•, que so ache no pleno exercício de ,;,m;; dit•eitos 
civis. 

Art. 8." Não podem o inscrever-se contribuintes do Monte-Pio 
Popular: 

§ 1. u Os maiores de 70 annos. 
§ 2. o Os menores, salvo o caso que tenham consentimento de 

seus paes, tutores ou curadores. 

SECÇÃO IV 

Dos contribuintes 

Art.il9. 0 Os contribuintes são obrigados: 
§ 1. o Ao pagamento de uma, só vez, ou em 12 prcsl:lções 

ignaes, mensnes e consecutivas, tb i!llporbncia tla joi:t respe
ctiva, de accordo com a tabella n. I. 

§ 2. o Ao P<lg:,mento adeantado, por semestre, dct contribnição 
mensal estabelecida para constituir o monte-pio, de accordo eom 
a referi la tabella n. I. 

Al't. 10. O contribuinte que pagar a joia em 12 pt·e-;taçõt~S 
iguaes, ticr~rá obrigado ao pagamento de mais 20 ''/o s ,]m~ :;~, 
refHrida joia. 

Art. 11. O instituidor quo vier a fallecer dentro rio prazo de 
um nnno a contar da rlata de sua inscripçiio, leg;ll'il ")mente 
aos seus herdeiros o direito de rect)herem ns quotas Jiquit.bs ~~om 
quB tivet' contribuído e!fectiva!Beute ato á tlata rle seu l":tlleci
meuto. 

Art. 12. A annuidade que o Í!Jstitui,lot• seril olJriga•lo a pagar 
serú igunl a um decimo da joia estahelocitla. 

Art. 13. A titulo de emolumentos de inscripção, ]lagará o in
stituidor mais lO 0

/ 0 sobre o valor tht joht estabelecida,. 
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Art. 14. E' facultado ao contribuinte, qne ja tiver constituído 
o seu monte-pio, elevai-o de accordo com a respectiva tabella, 
sujeitando-se a tod<tS as despezas da nova inscripção. 

Art. 15. Quando o instituidor não concorret• com a annuirlade 
na época marcad;t para seu prompto pagamento, incorrerá nas 
seguintes multas: de 20 •/o sobre a annuidade, si salistlzcr o seu 
pagamento dentro do prazo de seis mezes a contar <lo dia em que 
se considera vencidlt; de 40 •;., si satisllzer o pngamento depois 
de seis mezes ltté 12 mezes ; de 70 °/o sobre as duas annuidades 
atrazndas, pagando-as depois do dia em que se considera vencida 
a primeira; de 100 • lo tambem sobre ambas, si o pagamento tiver 
Jogar depois de 18 até 24 mezes, a contar do referido venci
mento. 

Art. 16. Si computado o espa<;o de tempo de 2-l mezes o insti
tuidor não ti vet· pago as annuidarles crn atrno com as respe
ctivas multas, ou si o instituidor vier a fallecer dentro deste espaço 
de tempo ll<lS combinações aqui especilicatlas, as entr;ulns até 
então por elle realizadas reverterão em benelicio do 1\lonte-Pio, 
cahindo a pensão em commisso. 

§ 1.'' Si o instituidor vier a f'allecer som hn.ver pn.go ~úmente a 
ultima annuidade, isto é, si o atrazo não exceucr uc seis mezes, 
sendo pt'ova•las as causas que obstaram o seu prompto pagamento, 
o instituído entt·ara no goso da pensão, satist';tzendo a aunnidado 
em <lebito e a respectiva multa de 20"/,. . 

§ 2.• Si o institnidor vi,,r n f\tl'lccer com um atrazo eorr•,spon
dento a duas annuitlades, isto c, si o atrazo não cxeeller do 12 
mezes, uma vezjustiticadas as causas que ohstnram o sou paga
monto, o instituidor entrara no goso <la prnsãn, metade da pensão 
estab~'lecida, satisfazendo a.s annuidades em debito o respectiva. 
multa de 40 "/ •. 

§ :!.• Si o instítui<lor vier :t fallecer com nm atrazo col'rospon
dente a mais de duas annuidades, isto é, si o :ttrazo não exceder 
de 18 mezes, sondo jnstificatlas as causas que obstaram 8 puga
monto, o institui, lo só tem direito n uma. pensão igrml ao juro de 
6 •!o das quantias com que o institui•lor tiver entra•lo para os 
cofr·es do 1\Ionte-Pio, joia o annuirlade, pagando as annuidarlcs em 
debito e a respectiva multa do 50 "/0 • 

Ar~. 17. Fallecemlo o instituidor ainrla em vhl;t do instituído, 
ficará, ipso facto, extincta a pensi'io, t'evet'tcntlo para o l\lonto-Pio 
as quantias com que houver elle contdbuido. 

Art. 18. Fallecendo o instituído de que trata, o art. 20, sem 
ter completado os annos de sult vi<llt métlia, a pensão a que tinlm 
direito fic~u·a extincta, revertendo para o 1\lonte-Pio to•las as 
quantias com que houver contribuido. 

Art. 19. Mudando o contrilminte do rcsiJoncia, <le um para 
outro Estarlo, J'eceberá do Monte-Pio uma guia na qual constara 
tudo que lhe diz respeito, relativamente ao 1\lonte-Pio. 

Art. 20. E' permittiJo a· qualquer in•livi<luo instituir pensão 
rara si proprio, inscrevendo-se no Monte-Pio como instituidor o 
mstituido. 

Paragrapho unico. Quando o instituidor fundar pcnslio para si 
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proprio, a joia serit determinaLla tomando-se como idade do insti
tnit[or a que o Monte-Pio arbitrar, e do instituído a que elle eiTe
ctivamente tiver; devendo o instituidor pagar, juntamente com 
a joia e emolumentos de inscripção, as unnuidades adeantadas, 
correspondente~ à sna vida média, de accoruo com a tabelht n. 2. 

Art. 21. E' fncnltado a qualquer cstahelecer pensão separa
damente em hcue!icio de diverso~ iwlividuos qn•J lletermin~r. 

Art. 22. Um mesmo individuo pôde ser instit~ido pensionista 
por diver~os instituidores, comtunto que a somma das pensões 
que teulm de perceber não exceda a importancia de :~:C.OO$ 
nnnnaes. 

Art. 23. Todo o instituidor será inspeccionado pela junta me
dic:t do Monte-Pio, partt vcrific tção tlo seu estado sanitario, não 
po•londo ser acceito sem se ter submettido á rofel'i•la inepccção. 

Paragrapho unico. O instituidor que preten1lcr elevar o seu 
monte-pio, n[o o poderá fazer sem que de novo se submetta ao 
exame da referi<la junta medicn.. 

Art. 24; Pelo exame de sanidade o inspeccionado ao Monte-Pio 
1mgará :t importancht de 10$000. 

Art. 25. O contribuinte entregará no acto de sua inspecção 
nm documento authontico, tleclaratHio: 

§ l." ·Seu nome, idade, natnrali1 t.ule, estado o proflssiio; da 
cspns:t. 1illuts e filhos, on da pessoa flm benetlcio da qnal quer 
instituir o monto-pio, idade, natnralida1le, estado o pr·lfissão de 
cada um~t; oll!'igamlo-se o instituidor a apre~ontar totlo3 os 
1locumentos exigitlos. 

Art. 26. Sen[lo acceita a sua aumissão, entrará o instituidor 
p:;r,t os cofres (\o 1\lonto-Pio, deutt"o do prazo de 15 dias, com a 
imporlancia tla jo\a cstabolechla, (lospozas e iuscripção, o com a 
respectiva annuitlade adeantadtt. 

Art. 27. O contribuinte é obrigado n. declarar todas as modi
ficflçüos quo se llor•Jtn com rolaçfin its pessoas inscriphs eom 
direito á pensão. 

Art. 28. Assbte ao Monte-Pio o direito de verificar, em vida 
ou por morb do contribuinte, da exactiuão do suas tleclf\raçõos, 
podendo 11ara tal 1im exigir todos os dociunentos que julgar 
11 ecessari os. 

Paragrapho unico. Qualquer fttlsidatle quo se verifique com 
relação ao instituitlor, importará na perda do direito à pensão, 
que reverterá em favor dos coft•es do Monte-Pio, o a não entrega 
dos documentos exigido:;~ importará na suspensão do pagamento 
da pensão. 

SECÇÃO V· 

Das pens<Jes 

Art. 29. Por mot•to do contribuinte, observadas todas as dis
posiçõo.s destes estatutos, a vi uva, filhas e filhos, ou a pessoa em 
bonetieto da qual for instituído o monte-pio, entrarit na posse da 
pensão que Jlle competir. 
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Art. :lO. O pensionista apresentará os documentos log:ws, que 
provem o fal!ecimento do instituidor e os seus direitos de 
instituído. 

Art. 31. Satisfeitas todas as forrm.IHades legae~, será entregue 
a cada um dos pensionistas o seu competente titulo, com a tle
signação da quota. da pensão que por direito lho tocar. 

Art. 32. A viUV<l, que ficar sem lilhos perceLerá somente a. 
metade da pensã•J instituída. 

Art. 33. A viuva que ficar· com tllhos perceberá a metade da 
pensão instituída, sendo a outra metade •lividida em partes 
iguaes pelos existentes, revertendo para o Monte-Pio a quota tios 
pensionistas que forem fallecendo. 

Art. 34. Q•mndo o instituído pensionista for o proprio insti
tuhlor, perceb·Jra a pensão logo quo complete os annos. de sua 
vida média. 

Art. 35. As pensões só serão pagas mensfllmente aos propdos 
iustitni•loros ou em virtude de procuração destes. 

Art. 3ti. Os pensionistas só terão direito á pensão nnno c dia 
depois d·• sua inscripç•ão. · 

Art. 37. O pensionista. que pelos tribunnes ftJr pronunci<11lo 
COIIIO autor ou cnmpl ice da morte do seu institui•lor, perclm·á o 
direito á pensão, revertendo esta p;tra o Monte-Pio. 

Art. :-18. As pen~ões deste Monte-Pio só serão pagas até,·, d;t ta 
do faltecimeut<) do pensionista, licando, porLtnto, extiucta por 
morte delle. 

Art. :'3\J. As pensões deste Monte-Pio não sl'rão, ou não po•lel'ão 
em caso algum sotrr·er l>cnhor<t, arresto on scnten<;a, nos 
termos da lei n. 2843 de 27 l e outubro de 1877. 

Art. 40. De qualquer pensão paga por este Monte-Pio deduzir
se-hã.o, no acto rle seu pagamento, 5% sobre o seu valor, em 
favor do Monte-Pio. 

TITULO II: 

DA SECÇÃO DE PENHORES E TRANSACÇÕES 

SECÇ:\0 VI 

Art. 41. Como fonte tamb•m constitutiva rle suas ren•las, o 
Monte-Pio praticwá, por ess;t secção, as segnínt0s operaçi;ics: 

a) ernprestarit tliniieit·o solJI'c merc:tdorias em •lelliJSito nas 
alfandegas e trapiches, em presença dos respedivos conheci
mento~; 

b) empr·estarà sohre penhor de ouro, prata, brilhantes o pedras 
preciosas; sobre moveis e todos os oJ:tjectos que tenham valor real; 

c) emprest;trit sobre hypotheca de predios urbanos e subur
banos, proprios, usufructuarios ou dotaes; 

d) emprestara sobre hypotheca de terrenos, fabricas, officinas 
e casas commerciaes ; 
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e) receberá em caução, p:1ra adenntnr dinheiro, acções, deben
tures e titulas de bnncos e companhias; 

f) compt·ará, venderà e 1lescontará títulos da divida do Go
verno Federal e dos Estados ; empre,;tará sohre caução dos 
mesmos; 

g) praticará neste sentido ns 1lcmai;.; opet·açõcs permit thlas pot·lei. 

TITULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO DO MONTE-Pltl 

:·mCCÃO VIl 

Art. 42. A administração do 1\lonte-Pio Popular sera composta 
llc seis rlieectores: gemi, gerente, sccr·ot 'l'io, thesour·eiro e 1lous 
1lirectores de secção. que rennillos con~tituiriio o conselho rlit•ector. 

,\rt. 43 O conselho dil'ector serú eleito pela nssemblé~• get'al 
do-; as:;ncia1los, com rnan•lato pot' seisannos, po•l<'ll•lo ser· reeleito . 

. \Jt. 4-L O conselhll dir·ector· rennir-:;f'-hn onlinarianrontr3 qmt
tro Yezes por mez, e extr·aordinnri(tmentc sempre que ror con
voc:ulo pelo director g•~ral. 

Art. 45. Totlnsas deíiherações do conselhlil dircctol' set·ão tonu\•bs 
por maioria. de votos. 

Art. 46. Estando presentes pelo menos quatro rlirectores, e~taril. 
constitui,lo o conselho tlirector para todos os efieitos legaos. 

Art. 47. O director que por espaço Lle um moz deixar tle exercer 
as ~uas funcções, sem causa j nstilleada, será considerado exone
rado do caq:;-o que exercia. 

1\rt. 4H. Nos casos do nrt. 47, ou no de fctllecimento de qual
quor dos directores, o conselho rlil'ectot•, do acconlo com o cow;;e
lho liscal, convidara um associarlo, que romm ns cmHiições de 
elegibilidade, para occupar o logar, cujo mandato tlm•ará sómentf} 
até á primeira reunião da assembléa geral, que resolverú sobre o 
as~nmpto. 

Art. 4U. Quando qualquer dos directores deixar de comparecer 
po1· motivosju,.;tilicados, o conselho tlir.•ctor, r!e accor,lo com o con
selho fiscn I, convidara um associa• lo para occupar o Jogar ate que 
o suiJstituirlo se apresente. 

,\rt. 50. De todas as sessões do conselho director lavrar-se-Ita 
umancta, que serit assiglm•la por todos os presentes. 

Ar·t. GI. ,\s J'enniõr~s dll con;;,~llio tlirt•ctor sorãt> pt'esirlidas pelo 
director geral e, em seu impctlimeuto, por· quem o sulJstituir. 

Art. 52. No caso de emptte na votação de qunlqner ma teria 
discutida pelo conselho director, o presidente decidira pelo voto 
•le qualidade. 

Art. 53. Ao conselho director compete: 
§ l.• A direcção e a•lministraçilo do Monte-Pio Popular repre

sen tanrlo-o em torlos os seus actos, 
§ 2.• Organizar o regimento interno do Monte-Pio Popular. 
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§ 3." Nomear o demittir os emprega<los, determinar os seus 
vcncimontos, suas attribuições e fianças. 

§ 4. 0 Organizar os balanços semostraes do monte-pio. 
§ 5. o Apresentar annualmente á nssernblóa geral dos a;;socindos 

um rolatorio, mencionando todas as occnt·r·encias succedidas no 
anuo social, as modilicações e providencias quo julgar no
cesllarias. 

§ 6. o Resolver sobre todos os nssmnptos atfectos á sua jnris
dicção. 

§ 7. o Convocar annualmonto a reunião da ass3mlllóa g-eral or
dina:·ia, para apresentação do rolatorio, balanço e estatística geral 
e annual <lo Monte-Pio. 

§ 8. o Convocar as reuniões extraordinarias da assemblé:t 
geral. 

§ 9. • Convocar as reuni9es orJinarins c extraortliuarias do con
selho fiscal. 

§ 10. Examinar as contns, livros, os saldos e n, escripturação do 
Monte-Pio. 

§ 11. Examinar mensalmente os cofres do 1\Ionto-Pio e todas as 
vezes que as'lim o entender. 

§ 12. Re<ligir e submetter it approvação da assembléa geral a 
reforma destes estatutos, depois de obtido o parecer do conselho 
fiscal, submettendo-o a approvação do Govflrno. 

§ 13. Organizar um •eg-nlamento especial para reger a secção 
- Penhor e transacções- mantida pelo 1\lonte-Pio. 

§ 1'1. Autol'isar todas as despezas urgentes. 
Art. 51. O dit·ector geral será snbstituido em seus impedi

mentos pelo director gerente; este, pelo director thesoureiro ; o 
nltimo, 1inalmente, pelo director s·~crdario. 

Art. 55. A cada um dos membros d(J conselho dircctor com
petem as attribuições especificadas no regimento interno do 
Monte-Pio. 

Art. 56. 03 directores geral e gerente perceberão cada um a 
grotiflcaçiio de 3:600$ annuaes ; os domais directores, a gratift
cação de 2:400$ annnaes cada um. 

SECÇÃO VJII 

Do conselho fiscal 

Art. 57. O conselho fisctl se comporá de cinco mcmbt·os e1fe
ctivose igual numero de supplentes, dei tos jHla assembléa geral, 
com mandato por um anno, podendo ser reeleitos. 

Art. 58. O conselho fiscal reunir-se-lw. em sessão or<linaria 
uma vez por mez, c cxtraol'Llinariamente sempre que for con
vocado. 

Art. 59. As deliberações do conselho 1h;cal serão tomadas por 
maioria de votos. 

Art. 60. Dê todas as sessões do conselho fiscal lavrar-se-Ita 
uma acta, quo serit assignada por todos os presentes á reunião. 
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Art. 61. Ao conselho fiscal compete : 
§ I.• Dar parecer sobre as contas, estatisticas e relatorio an

nualmente apr<~sentado pelo conselho directoi'. 
§ 2.• Discutir todas as questões quo lhe forem alTectas pelo 

conselho dit·cctor. 
§ 3.• Executar toLlos os actos do liscalização, do acconlo com 

estes estatutos e leis vigentes. 
§ 4.• Nomear de entre si um presidente e um secretario para 

as suas reuniões. 
§ 5." Designar um de sem; membros para acompanhar mensal

mente os traiJalhos do conselho clircctor. 
Art. 62. Cada um dos membros effectivos do conselho liscal 

perceberá a gratificação de 1:200$ annuaes. 

SECÇÃO IX 

Da assemblea ge;·al 

Art. t.n. A assemhlea geral representa a rcnniãn 1lo~ assoeia
dos, convosados de conformidade com estes estatutos. 

Paragrapho unico. As sun,s reuniões sm·ão prcsitli<las prlo. 
director geral, que convidará dons outros !lirectorl!s para sect·e
tarios. 

Art. G4. Achando-se presente um numero de contl'ibuintos 
que represente pelo monos a quarta parto, estari~ constituída a 
assembléa geral ordinaria. 

Art. G5. Não sendo possivel elfectuar-se a reunião por ftlta 
de numero, ·seri\ feita 11ov::t convocação p0!os jomaes de maior 
ci1·culação desta Capital ; si aiwla dest:t vez não se ell'ectuar a 
renniiio, far-se-ha tercoim c'mvocação, e com o numPt'O que a 
est::t comparecer constituir-se-Ita ::t :osscmhhin gm·al ordinarh. 

Art. GG. Tratando-se da liquid,tção ou dbsolnção rio !\lonte-l'io 
Popular, ou 1la reform::t deste~ estntutos, deverão achar-se repre
senta<bs pelo menos duas terças pat·tes do capital soci~tl, para 
que fique legalmente constituída a assomblea geral extmordi
uaria que tenha de resolver sobre taes assumptos. 

Paragrapho unico. Só depois de tres convocações sncccssivas 
pelos jornaes de maiot• circulação desta Capital, poderà :t a;;sem
blé~t geral extraordinaria, para taes 1lns convocada, julgar-se 
constituída, qualquer que S<>_i:t o numero presente. 

Art. 67. O associado :Jii.o terá mais de um voto na assemblea 
geral, SeJa qual for a ;mportnncia do seu monte-pio. 

Art. 68. Só tom:-. o parte nas assembleas gernes os contt·i
buintes quites com" ',fonte-Pio. 

Art. 69. A assen:lléa geral reunir-se-ha ordinariamente uma 
vez por anuo; extrat•<'dinariamento, sempre qne for convocaria. 

Art. 70. Todas as deliberações. da assembléa geral serão to
madas pela maioria dú votos dos associados presentes. 

Art. 71. De todas as sessões da assembléa ger,tl lavrar-se-ha 
uma acta. 
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Art. 72. Compete á assembléa geral : 
§ 1.0 Julgnr o relatorio e contas do Monte-Pio. 
§ 2. 0 Eleger o conselho director e o conselho fiscal. 
§ :Lo Tratar da reforma destes estatutos, quando para tal lim 

for convocada. 
§ 4. 0 Resolver sobre a liquidação do Monte-Pio. 
§ 5. 0 Resolver sobre todos os assnmptos que lhe forem a!Ie

ch.>s pelo conselho director. 

TITULO UNICO 

SECÇÃO UNICA 

Disposições !JCI'aes 

Art. 73. O anno social começat·a a 8 ele dezembro de cada 
anno. 

Art. 74. Fica o conselho director autorisado por estes esta
tutos a sntisfazer todas as despezas nece::;sa!'ias para a installa-
ção do Monte-Pio Popular. • 

Art. 75. Só mente dous annos depois rla installnçi"io deste 
Monte· Pio serão pagas as pensões nelle instituidns; ficando o pen
sionista, ou o het•deiro do instituidor que viel' a, fallecet• dentro 
deste espaço de tempo, com o direito de perellhel-[t no tim 
desses dous annos, a contar do dht que a ella tenha féito 
jus. 

Art. 7G. As pensües instituidas neste Monte-l'io nunca s·wão 
inferioras a 240$ annuaes, nem supet·iores a 3:000~ annunes. 

Art. 77. As tabellas do Monte-P1o Popular poderão ser modi· 
ficadas conforme a experiencia indicar ; sendo nomeada p;tra 
tal fim umlt commissão permanente, que sera eleita triennr~l
mente, para constituir tabellas mortn:trias o ospcciahnente com 
referencia aos membros do Monte-pio. 

Art. 78. Todos os funccionarios •lo 1\Ionte-Pio Popular são 
obrigados, dentro do pmzo de dous nwzos, :t. contar •la data da 
installação do Monte-Pio, a constituir Monte-Pios, pwa rpw 
possam entrar no exercício de seus cargos. · 

Art. 70. EmfJuanto não forem estabelecidas as snccursae;; nos 
Estados o as agencias no ínterim·, as opnraçõe,; •lo J\lonte-Pio 
serão limitadas exclusivamente á Capital Federal. 

Art. 80. A secção - Penhores e tt·ansacções -, depois do 
approvados estes estatutos e obtida autoris:tção dos poderes com
potentes, será considerad<t constituída para corneçat· as suas ope
rações. 

Art. 81. O director-thesoureiro não poderá ter em seu porl.•w 
rtnantia superior a l :000$, para occorrer ú~ de~pezas urgente. 

Art. fl2. Todas as sommas t·ecolhidas ao,; cofres do l\lonte·Pio 
serão, pelo conselho director, depositadas no Banco da Repnl.Jiica 
dos Estados Unidos do Brazil, e dahi sómeute retiradas de accordo 
com o referido conselho director. 
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Art. 83. A aS~3mbléa geral concede plenos poderes ao actual 
conselho directot' para obter do Governo da. Republica a appro
vaç,'io dos presente~ estatutos, acceitar as alterações propostas 
e, finalmente, executai-os. 

Conselho llirector 

Director geral - Dt'. Evaristo José da Veiga. 
» gerente- H.aphHel Augusto de Freitas. 
» thesoureiro -
,> secretario- Bruno B. Muniz. 

Dircctores de secção 

SecÇão de monte-pio- Dr. Vicente P. Soares Serpa. 
Secção de penhor e transacções. 

Conselho tiscal 

Tenente E,Juardo Roberto deBruce. 
Dr. Luiz ~'rancisco 1\Jasson. 
Dr. Antonio l\1. da Silva Sobrinho. 
Dr. José Pereira Landim . 
. Jo;;é Pedro rle Carvalho. 

Medico 

Dr. Olympio Arthur Ribeiro rla Fons8ca. 
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... ""' ... - Annos da vida média 

Annos por que se elevem pagar as 
annuidades avançadas 

Tomam-se na tabella n. 1 as idades que ahi se acham marcadas immediatamente superiores ás que completaram os instituidores 
e os instituídos. 

Qu:wto á iJade do in~tituido, j:í maior do que a do instituidor, suppor-se-ba a idade daquel!e tl'es annos menos que a deste, 
Quando, por ser a id~de do instituído igu:d ou quasi igual á do instituidor, estiver em branco na tabella a casa da joia 

",correspondente, tomar-se-ha a Joia. immediatn.mente anterior. 
Quando o instituído for o mesmo instituidor da pensão, toma-se como idade do instituidor a que o montepio arbitrar, e do 

instituído a proximamente in!·erior :i que e!le effectlvamente tiver. 

Capital Federal, 24 de novembro de i8J!.- E>:adsto Xati ,. r'a Veig:l.- Raphaet Attgusto de F>·eitas.- Bnmo Braulio Moni:. 
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DECRETO N. 742-m<: 19 DE FEVEREmo DE 1892 

Concerle n.utnri..;;ação an ll;lnco dn.s Classes J.Jn.horiosas, para. operar sobre 
seguro de vida, n. pre:nin. 

O Vice-Preside:1te da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Attendendo ao que requereu o Banco das Classes Laboriosos, 

representado por seu presidente, Dr. Antonio de Araujo Fer
reira Jacobina, resolve conced 'r-lhe autorbação para operar 
sob:-e seguro de vida, a premio ; fic.mdo, po1·ém, obrigado a 
impetrar do Governo F'ederal novtt autorisaçiio quando ti ver do 
operar sobre montepio. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, l 9 de fevereiro tle 1802, 4° tla Republica. 

FLOH.IANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rocb·iyucs Alves. 

DECRETO N. 743- DE 20 DE FEVEREIRO DE 1892 

Declara que os enfermeiros, fieis e escreventes ela. Arma.da. devem ter o 
mesmo uniforme marcado no decreLo n. 73~> de 13 de fevereiro de i8D2, para 

os olficiaes de a piLo e ar tificcs. 

O Vice-Presidente da Republica do:; Estarlos Unidos t!o Brnil: 
Tendo ouvido o Ministro de Estado dos Negocias da Ma1·inha, 

resolve fJUe os enfermeiros, Heis e escreventes th. Armada usem 
do uniforme marcado no decreto n. 735 de 13 de fevereiro de 
lb92, para os officiacs de apito e artilices. 

O Contra-Almirante Custodio José de Mello, Ministro de Estado 
dos Negocios da Marinha, assim o faça executar. 

Capital Federal, 20 de fevereiro de 1802, ·i0 da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio Josd de 1}/ello, 
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DECRETO N. 744- DE 26 DE FEVEREIRO DE 1892 

Eleva a 1S a etn.pa dn.s pmças do Corpo de Bombeit·os e faz reverter {t caixa 
de bencficeneirt. do mes:no corp'l a htpot·tancia. descontada. tlas p1·ncaH 
li c cncin.das. 

o Vice-Presiuente da Repuulica u(>S Estados Unidos do Drazil, 
á vista do que propoz o commandante do Corpo de Bombeiros, 
resolve: 

Art. J.o Fic:J. elevaria a 1$ diarios a etapa que percebem os 
cabos do esf!mttlra. e praçts do Corpo de Bombeit•os consttnto d;t 
tahrlln.- B- n.nncxa ao r<3g-ularnento a pprova1lo pelo decreto 
n. \.l8~\J d1• :li do dezeml.Jro de 1887. 

Art. 2.0 Além üo que dispõe o art. 68 da1uelle regulamento, 
reverter·á pttra a caixa 1le heneficencia !lo referido corpo a im
portancin. dos de:;contos feitos uos vencimentos das pl'aças 
\iC.31lCÍlHias. 

Art. 3.• O excesso da d.esp~za (jue se der com a disp1sir:iio do 
art. \ 0 àe;;te decreto, devel'a ser atteudi'l•> nos limite3 da 
con;ig-nação do orç:tmento em vigor. 

Art. 4. 0 Rovogam-s as disposiçues em contl'ario. 
O Ministro de Estado 1\ns Negor-ios da Ag-ricultura, Commercio 

e Obl'as Publica;; assim faril. cxecut:n·. 
Capital FoJeral, 26 ue fevereiro de 1802, 4• da Repul.Jlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Anhío Gonçalves de Fiu·ia. 

DECRETO N. 745 - DE 26 DE FEVEREIRO DE 1802 

;\Jllplin o art. f)'.l ua~" instrncçcjcs n. que se refere o decreto n~ ·i31 de 2 de 
julho de 1SOL. 

O Vice-Prcsitlcmte da Repuulic<t dos Estatlos Uni•los do Brazil, 
nmp\ianrlo as disposições do art. Go das instrncções IJUe baixamm 
com o decreto n. ·1:31 de 2 de julho do anno proximo pas~ado, 
re~ol v e 1lar aos commandantes de guarnição e !lo CL'rpos a facul
dade de conceder mensalrnon te, até f!Uatro rl;as de dispensa de 
serviço, sem perda de vencimentos, aos officiae:; e pra•;as sob 
seus commandos. 

O Ministro de Esta<io interino dos Negocios da Guerra expeça 
os despachos nec?ssarios. 

Capital FeJoral, 26 de fevereiro de 1892, 4" da Repuulica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio Jose de Mello, 

•AI'I:A1V~:I"J-'d' 



68 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 746- DE 26 DE FEVEREIRO DE 1892 

Dá. regulamento para a cobt·ança do imposto de consumo do 1umo, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação conferida pelo art. 2• da lei n. 25, de 
30 de dezembro de 1891, decreta que, para execução do disposto 
no n. I do referido artigo, se observe o seguinte 

REGULAMENTO 
CAPITULO I 

DO llllPOSTO DE CONSmlO Dú FmiO 

Art. 1. 0 O imposto a que está sujeito o consumo do fumo à 
seus preparados, sera cobrado de accordo com a tabella annexa a 
este tleci'eto. 

Art. 2.• Recahe sobre a venda, ou seja em logar deter
minado ou por mercador ambulante, em grosso ou a retalho, 
qualquer que sejct a fórma por que se realize, do fumo em bruto 
ou preparado, sem excluir o de procedeucia estmngeira, que 
já tenha pago os respectivos direitos de importação. 

Art. 3.• Considerar-se-ha: 
§ I. o Fumo em bruto -o em folha, mólho ou pasta, corda ou 

rolo. 
§ 2. u Fumo preparado - o picado, desfiado ou migado, ou o 

convertido em charutos, cigarros, e rapé de qualquer modo pre
parado e qualquer que seja a sua denominação. 

Art. 4.u A taxa de consumo não comprehende: 
§ 1. o O fumo em bruto, vendido pelo prouuctor ao fabricante 

ou mercador, quando de producção de lavout'i1 sua ou dos seus 
rendeiros. 

§ 2. 0 O fumo em bruto vendirlo a retalho pelo prodnctor aos 
seus rendeiros, empregados ou tl'abalhadores. 

§ 3. o O fumo em l;lruto vendiclo pelos rendeiros, empregados 
ou trabalhadores ao proprietario das terras em que for cultivado, 
constituindo-o intermediaria para entt·egal-o a commercio. 

§ 4.• O fumo em bruto vendido pelo mercador ao fabricante. 
§ 5.• O fumo preparado vendido pelo fabricante ao mercador. 

CAPITULO 11 

DA INSCltlPÇÃO 

Art. 5.0 Ninguem podera vender fumo, nem ter deposito, 
fabrica ou estabelecimento de preparai-o, sem prévia licença e 
inscripção no registro a cargo da estação fiscal, cuja jurisdicção 
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comprehender o logar onde effectuar-se a venda, houver o de
posito ou trabalhar a fabrica. 

Na Capital Federal será competente para conceder a licença a 
RecBbedoria e, extincta esta, a Alfandega. 

Art. 6. 0 A disposição anterior comprehende : 
I. O productor que, fóra do estabelecimento de lavoura, tiver 

deposito por conta propria ; 
li. o fabricante que trabalhar em officina propria, com officiaes 

ou aprendizes, ainda que não empregue materia prima sua; não 
se considerando fabricante, para esse caso, o chefe de família, que 
fabricar em sua residencia, nem officiaes ou aprendizes a mulher 
e mais pessoas da i'amilia vivendo em commum sob a mesma 
economia. 

Art. 7. o A licença será concedida em !]ualquer tempo e ter
minará em junho e dezembro, e renovada até ao 15° dia util de 
janeiro e julho. 

§ l. o A' lieen<;a ou renovação precederá declaração escripta, 
de accordo com os modelos B e C, assignadn. pelo mercador., fa
lwicante ou dono tlo deposito, ou !]uem leg;1lmente o represente. 

§ 2. 0 A licença será dada soiJt•e registro ou inscripção feita 
em consequencia de declaração do contribuinte, e as renova
ções operar-se-hão por meio de twerbaÇão no registro anterior 
e repetição do pagamento lht tn.xa da licença. 

§ 3.0 O lançamento para o oxerdcio do qualquer industria 
ou profissão no mesmo estabelecimento, em que effectuar-se a 
venda, houver o deposito de fumo, ou trabalhar a fabrica. 
de preparai-o, não exclue nem suppre a licença especial de que 
trata este artigo. 

§ 4. 0 Servirá de titulo de licença ou renovação um conheci
mento extl·ahido de talão, conforme o modelo E, no qual será 
collad>1 a estampilha de sello adhesivo do valor e pelo modo es
tabelecido no respectivo regulamento. 

Art. 8. 0 Quem venrler fumo em mds de um estabelecimento 
ou casa, ou tiver mais de um deposito ou fabrica de preparai-o, 
deverá solicitar tantas licenças e sua renovação, quantos forem 
os estabelecimentos ou casas, depositos ou fabricas. 

Quem vender ao consumidor na fabrica ou deposito, solicitará 
licenç<1 e renovação distinctas para a vendit. 

Quem tiver estabelecimento Iocalisado, não poderá fazer venda 
ambulante sem licença para esta. 

O mercador ambulante solicitará tantas licenças e sua3 reno
vações, quantas forem as pessoas empregadas na conducção em 
volumes distinctos para offerecer a venda. 

Art. 9.0 Nas estações, que concederem a licenç:t, haverâ. um livro 
de registro escripturado de accordo com o modelo A, no qual se 
averbará a importancia das estampilhas adquiridas pela pessoa 
a quem respeitar a inscripção. 

Paragrapbo unico. E<;te livro servirá durante dnco exer
cícios. 
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CAPITULO Ili 

DA ARRECADAÇÃO 

Art. 10. O imposto será pa.go por meio de estampilhas espe
ciaes, vendidas-,pela Recebedoria. ou, extinct;J esta, pela Alfan· 
dega, mt Capital Federal; pelas Alfandegas ou Mesas de Rendas, 
onile as houver; e pelas estações fiscaes dos Estados, nos logares 
onde não ha,ja alguma daquellas repartições, e não for estaLe
lecida agsnci:L da Fazenda Fcdeeal. 

Art. 11. O valor, formato e signacs característicos das estam
pilhas serão determinados pelo Ministro da Faz:mda. 

Art. 12. O deposito central das estampilha~ na Capital Fe
deral sera na Casa. da. Moeda o, nos Estados, um; Thesourarias 
de Fazenda. 

Art. 13. Da Casa da Moeda serão as estampilhas remettidas 
á repartição que na Capital Federal conceder as licenças e as 
Thcsourarias de Fazenda, uo conformidade com <:~S requisições 
dos respectivos chefes. 

§ 1.• A remessa as estações arrecadadoras nos Estados será 
f~ita. pela. respectiva. Thesou~arh de Fazcmh nas mesmas con
ulçõcs. 

§ 2. • A disposição anterior não obsta a remessa uircct:t a. 
qualquer das estações, dando-se aviso á respectiva Thesournria 
de Fazenda para o debito c tomada de contas dos responsaveis. 

Art. 14. As pessoas licenciadas nos termos do art. 5• forne
cer-se-hão das estampilhns por meio 1le comrmt nas repartições 
competentes, em importancia nunca. inferior a : 

}50$ na Capital Federal ; 
100$ nas capitaes e cirlades de l• ordem dos Estados do Rio 

de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, S. Paulo, S. Pedro do 
H.io Grande do Sul e Minas Geraes ; 

80$ nas capitaes e cidades de ta ordem dos Estado;; do Am:.t-
zonas, Maranhão, Cearà, Parahyba e Alagoas ; 

60$ nas capitaes e cidades tle }a ordem dos outros Estados; 
40$ nas demais cidades o nas villas de 1 a ordem ; 
20$ nos outros lagares. 
Art. 15. Sómcutc ás pessoas licenciadas nos termos do art. 5• 

é permittido o fornecimento de estampilhas. 
Art. 16. Haverá na Casa da Moeda um registro do qual conste 

o mcz ~ anuo em que começou a distribuição para a venda das 
e~t3:mptlhas de cada valor, com designação dos signaos caracte
risttcos. 

De~te registro ó permittido dar-se certi,liio. 
Art. 17. As estampilhas lt cargo das estnções llscaes serão 

escripturadas em livro proprio, de conformidade com o modelo G. 
Art. 18. As estampilhas serão colladas pelo mercador no 

envoltorio externo, de modo que, aberto este, ti.quem inutili~ 
sadas, observando-se o seguinte: 

!•, nos pacotes e suecos de papel, nos fechos ; 
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2", nas barricas, nos cabeças ; 
3", nas latas, tanto sobre a parte inferior da orla da tampa, 

como sobre o cor·po dn. latn. na parte immediata á orla ; 
4", nos demais envoltorios, quaesquer que sejam suas fórmas 

c dimen~õe~, sobre as pa1'1es em que devem ser abertos ; 
5°, nos maços de ciganos e de charutos vendidos dentro ou 

fóra das müxas, na banda ou faix<t que os r·eunir; e nos charutos 
soltos, no centro de catb um, em fórma de annel. 

Art. 19. As estampilhas devem ser colladas antes de exposta 
a mercadoria à vend<t c consideram-se inutilisadas quando fm
gmentadas. 

Art. 20. Para completar a impoTtancia da taxa legal porlerão 
ser collaJas estampilhas de valores diversos. Quando !:le houver 
de collar mais de uma, devem sel-o seguidamente e nunca sobre
postas, sob pena de só se considerar satisfeito o valor da que em 
ultimo logar est ver collada. 

CAPITULO IV 

DA FISCALIZAÇÃO E CO:'ITABILIDADE 

Art. 21. A fiscalização do imposto incumbe especialmente íts 
repartições mencionadas no art. 10. 

Art. 22. O chefe da respectiva estação fiscal poderá em qual
quer tempo, por si ou pm· empregado de sua confiança, visitar 
os estabelecimentos ou fabricas e fazer encontrar os mercadores 
ambulantes, afim de verificar si são cumpridas as disposições do 
presente regulamento. 

Art. 23. A,; repartições arrecadadoras rio imposto fari.ío acom
panhar a prestação de contas de cada período das declarações 
de que trata o § 1° do art. 7• e de uma demonstração das estam
pilhas vendidas, organizarht de accortlo com o modelo F. 

Art. 24. A esct·ipturação será feita nos sc~uintes livros: 
De inscrípção - art. 9", modelo A; 
Caixa de estampilhas- art. 17, modelo G; 
Caixa geral - modelo H. 
Art. 25. Para as estações estadoaes o livro da inscripção será 

fornecido á custa da Fazenda e os demais, bem como os conheci
mentos de talão, serão adquiridos pelos respectivos chefes, e 
preparados - na Capital Federal, pela Directoria das Rendas 
Publi~as e, nos Estados, pelas Thesourarias de Fazenda. 

Paragrnpho unico. Os conhecimentos de talão, embora formem 
diversos livros, terão numeração seguida. 

Art. 26. Os agentes estadoaes, encarregados da arrecadação 
do imposto, tlcam conslrler·ados exactores da Fazendtt Federal e 
como taes sujeitos a todas as disposições para estes em vigor, e 
perceberão : 

25 °/o das licenças, renovações e revalidações, emqmmto não 
forem ai teradas as taxas actuaes ; 

5°/o da venda das estampilhas; 
l/3 das multas. 
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CAPITULO V 

DAS INFRACÇÕES 

Art. 27. Aos infractores do presente regulamento serão 
impostas as seguintes multas: 

§ 1.• De 50$ para cada pessoa empregada em venda am
bulante, sem licença, nos termos dos arts. 5" e i• e para os 
infractores do art. 39. 

§ 2.• De 100$ para cada estabelecimento ou casa em que 
se vender, depositar ou preparar fumo, nas condições do para
grapho anterior. 

§ 3.• De 200$ aos que expuzerem à venda fumo em bruto 
ou preparallo sem collar a estampilha pelo modo determinado no 
art. 18. 

§ 4.• De 300$ aos que o expuzerem á venda em envolt<,rio 
com estampilha fragmentada ou com indícios de ter sido ser
vida. 

§ 5.• De 400$ aos que collarem no envoltorio estampilha 
de valor inferior ao devido. 

§ 6.• De 500$, além das penas comminadas no Codigo Cri
minal, aos que usarem de estampilhtt falsa. 

§ 7. 0 O dobro na reincidencia, podendo ser casstula a licença, 
sob communicação ou proposta da respectiva estação tiscal e 
autorisação da repartição immediatamente superior, si a rein
cidencia se repetir. 

§ 8." As multas serão applicadns em relação a cada volume ou 
objecto que as motivar. 

Art. 28. O consumidor, que tolerar ou occultar qualquer das 
infracções do artigo antecedeu te, é considerado e punido como si 
fosse autor dellas. 

Art. 29. As multas serão impostas pelo chefe da estação en
carregada da venda das estampilhas, mediante processo adminis
trativo, que terá por base o auto da infracção e tlepoimento das 
testemunhas e do iufractor. 

§ I.• Este auto será lavrado: 
I, pelo empregado da respectiva estação fiscal, em relação a 

infracção dos §§ I• e 2• do art. 2i, dentro dos limites !la 
jurisdicção; 

li, por qu~lquer pessoa, em relação ás infracçõcs dos demais 
paragraphos do referido artigo. . 

§ 2. • Em qualquer dos casos o auto será assignado pela pessoa 
que o lavrar, pelo infractor e por duas ou mais testemunhas. 

§ 3. • Recusando-se o infractor a assignal-o, será isso decla
rado no auto. 

Art. 30. O infractor será intimado para assistir aos termos do 
processo, podendo fazel-o por si ou por seu representante legal, 
sob pena de revelia. 

Si o requerer no acto de ser intimado, conceder-se-lhe-ha o 
prazo improrogavel de tres dias para apresentar defesa. 
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CAPITULO VI 

DOS RECURSOS 

Art. 31. Da imposição de multas e revogação das licenças ha
verá recurso : 

§ J.• Das decisões da repartição da Capita.l Federal, das The
sourarias de Fazenda e das estações do Estado do Rio de Janeiro, 
para o Ministt·o da Fazenda. 

§ 2.• Das decisões das Alfandegas, Mesas de Rendas e estações 
est;uloaos, para a respectiv:t TheEouraria de Fazenda. 

Art. 32. O recurso é voluntario ou ex-officio: 
§ I.• O recurso voluntario será interposto pelos que se julgarem 

prejudicados, no prazo de 30 dias contados !la data da intimação 
da decisão. 

§ 2.• O recurso ex-officio será interposto pelo chefe da estação, 
que houver proferido despacho f<IVOL'avel à parte no prazo de 
cinco dias e tem effeito suspensivo. 

§ 3.• Ao recurso acompanhará o processo original. 
§ 4.• O recurso voluntario sobre imposição de multa não 

poderá ser aeceito antes de depositada a respectiva importancia. 
Art. :n. Pres.,ripto o direito a0 recurso, la vrar·-se-ha termo rle 

q1w será uoti !ica•la :t parte interessada ou s•~n representante l·~g-al, 
si o processo não tiver corrido à revelia. 

Art. 34. l~m nenhum caso o recurso perempto será encami
nhado á instancia superior. 

CAPITULO VIl 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 35. O imposto 1le que trata este regulamento começará 
a ser arrecadado no Districto Fetleral em 2:3 do março e no::; Es
tados em 23 de abril do corrente anno. 

Art. 36. Na classificação dns cidades e villas, para execução 
do art. 14, servira a que foi feita em virtude dos arts. 44 e 45 
do regulamento mandado observar pelo decreto n. 9870 de 22 de 
fevereiro de 1888, emquanto não for revista. 

Art. 37. Quem deixar de ser mercador ou fabricante é obri
gado a declaral-o, provadamente, á estação respectiva, dentro 
do semestre d[l. licença paga ; ficando, si o não !izer, sujeito a 
multa do art. 27 §§ l• ou 2•, contorrne o negocio !or ambnlante 
ou localisado. 

Art. 38. Quando for transferido o negocio, o novo proprie
tario apresentará à respectiva estação, no prazo de oito dias da 
data da acqui-ição, a licença paga, sendo obrigado a tirar outra, 
si não apresentar esse documento, e incorrendo na multa do § 2• 
(\o art. 27. 

Art. 39. O fumo preparado não sahirá. das fabricas nem po
derá ser importado, exposto á venda ou vendido, sinão em caixM, 
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latas, pacotes ou saccos de papel, tendo os envoltorios a indi
cação da casa ou o nome ou tirma social do vendeuor ambulante. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se : os maços de charutos e 
de cigarros, assim como os charutos soltos, que se acharem nas 
condições do n. 5 do art. 18. 

AI't. 40. O fumo em bruto não poderá ser vendido ao cnnsu
millor sinão em envoltorios da mesma especie dos indicados no 
artigo ltntecedente, quando a venda effectuar-se de quantidade 
retirada daquelle em que tiver sido acomlicionado pelo pro
ductor. 

Art. 41. As multas dos~§ I o e 2° do art. 27 não dispensam a 
revalidação do sello da licença. 

Art. 42. A importnncia da revali<lnção e das multas, que não 
for pag<t amig·avelrnente, s~rá cobeada por meio executivo. 

Art. 43. São admittidasdenunciascontra. os infractores deste 
regulamento, cabendo ao denunci;tnte 2/3 fia multa, que por 
tal meio for imposta. Hn.vendo mais de um denunciante, os 2/3 
da multa serão divididosporelles. 

Art. 44. Revogam-se as dispo:>ições em contrario. 
Capital Federal, 26 de fevereiro de 1892, 4° da H.epublica. 

FLoRIANO PEixOTo. 

F. de Paula Rodrigues Alves. 

TABELLA 
Das taxas a ~ue ficam sujeitos o rumo e seus pre~m1dos 

(Regulamento - art. 1.0 ) 

Fumo em bruto .................. Por 250 grammas ou fracção de 250 
grawmas.. ...... ... ... •• ... . •. ... SOjO 

picado, dedlado ou migado. Por 50 grammas ou fracção de 50 
grammas.............. ... .. . . ... • $020 

Charutos ......................... Por 20 grammas GU fracção de 20 
grammas......................... $020 

Cigarros .......................... Por 20 grammas ou fracção de 20 
gra!llmas............... . . • .. • . .. • $010 

Rapê, de qualquer modo prepa
rado, e qualquer que ""ja a sua 
denominação., ................. Por 30 grammas ou fracção de 30 

grammns......................... $010 

Capital Federal, 26 de fevereiro de 1892,- F. de Paula Rodrigu6S Al~~e.t. 
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MODELO-A 
(F!. 1) 

F, (rubrica dJ cho(e). 

N. i- ANTiJNIO DI<: OI,IVEl!C\, co:n fabrica dJ preparar fumo, nest:l. 

capital, á..run ... ............. n . ...•.. 

Inseri pio pela declara~ão n. i de hoje. 
Pagou de licença $ pelo talão n. de hoje. 
Comprou em esto.mpilhas de dtversos valores ... $ ... , pela guia n. i de 

hoje. Etn i de abril de 13~2. 
O escrivao, 

F. 

Renovou a licença para o corrente sc:nestre. -Declaração n. do hoje. 

Em ... de julho de 18'!2. 
O escri\·ão, 

F. 

Solicitou e obteve licença para venda ambulante, occupanuo duas pessoas. 
- Declara~ão n. •lo bnje. H•n ••.••.. de .••..•••.••••••• de 18~2. 

O escrivão, 

F. 

Transferiu o ostabclccimcnt~ e venda ambulante a João Aleantara em •.••.• 

do corrente mez. Declaração n. de hoje. Em ...... de .............. de 1802. 

O escrivão, 
F. 

JOÃO ALCANTARA adquiriu o estabelecimento e venda ambulante em ..... 
do corrente mez, conforme n. declara~J:ão n. supracitada, e averbou-se nesta 
data. a requisição na respectiva licença. 

Em ....... de ............... de 189 .. . 

O escrivão, 

F. 

Multado em 150$, por infracção dos §§ 1'' e 20 do art. 13, por auto de9ta 
data., e pagou hoje o sello revalidado da licença pelo talão n ••.• ,. 

Em, ........ de, ................ de 18J .. . 

O escrivão, 
F. 

Fechou o estabeleci'llento e ter:ninou a venda ambulante, conf,Jrme a decla-
ro.ção n. de5ta dab. Em ...... , de ................ de 18~ .. . 

O escrivã·J, 
F. 
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MODELO-B 

N. (o ds ordem da di!Glaracão) F. (rubrica do ch{1 da estação) 

O abaixo assignado declara que vae (abrir uma fabrica àe preparar fumo 

ou um deposito às fumo, ou uma casa às 1lsndlr fumo, ou fazer 1lenda ambu-

lante às fumo, emprega~>do ___ psssoas), n--------------
(n,ta cidade, 1lilla, {rsgue::ia ou po'Ooaoão) á rua_ ________ n. ___ , 

e solicita a necessaria inscripção e licença. 

------------·em __ de. _______ de 189 __ 

(Lagar, dia, me;r e anno) 

F. (assignatura do declarante ou seu representante legal) 

lnscripto sob n, ____ (o a·, ordem na lnscripção) a ft.~.-do livro n. __ _ 

e pagou o sello no conhecimento de talão n. ___ de hoje. 

(Data • rubrica do rscri1lão.) 
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MODELO- C 

N. (o d6 ordem da tlec!arsgiio) F. (rubrica do chefe da est&gão) 

O abaixo assignado declara que continúa no presente (ou •~o futuro) semestre 

o seu (estabt!lscimetlto ou negocio ambulante de fumo) e solicita renovação da 

licença, que lhe foi concedida pela inscripção n. _____ em_de~ ...... ~.-

de 189_ 

(Lagar e data.) 

F. (assignatura do dllc!arante ou seu represet>ta>liB legal). 

Averbado na inscripção n .. ____ de ___ de _______ de 189-

e pagou o Mllo no conhecimento de talão n. __ desta data. 

(Data e rubrica do escrivão.) 
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1\IODELO-D 

N. 

O abaixo assignado, inscripto sob n. 
do imposto de consumo do fumo: 

, precisn das seguintes estampilhas 

- do ya]or de ---reis na impJrtancia. de ·-·········-··-·· ... -·········-·-···- ~ 

___ Idem ----·-·-··--··- idem ---------------

Idem------- idem _ 

Idem------ idem --------------

-·-····-···- Jdem --·------- idem ---------------

--- Idem------ idem --------------

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

--- Idem------ iue:n $ 

___ Idem idem ·-·············································································-·······- S 

--- Idem idem $ 

---Idem-----·--··- ide~1 __ _ $ 

------------- idem 

Importa em (por extenso). 

(Data e assignatura.) 

Recebi em (data e assig>tatura). 

Averbado a fls. __ do li.-ro de inscripções n. 1, em __ de _____ _ 

de iSL •. -

F. 



P. (rub;-ica do che(e da estaçtiu). 

N . ................ (.J du con!tcdinento). 

Inscripção n., ............. . 

Declara~ão n ...... "'"''"'Jc ............. de,, .............................. . 

de ........... .. 

O Sr . .,,, ................................................................... .. 

....................................................................................... 
~ .................................................................................. . 
habilitou-se para o (c,_,/'/"CJite uH /!!luto) semestre. 

:Sello pago. I\s . .............. $ .......... ., 

Em,,,: .... t!e,. ............................ de iSJ .. . 

F. {t'Hbrir:a àtJ e::~cdrri.J). 

MODELO-·E 

N. (o do con~ecimento). 

Inscripção n,, ___ _ 

F. (tt<bdca a·o chefe da estação), 

O Sr. ______________________ _ 

ach<>·s• habilitado par:> (vender (umo, ou ter (a'Jrica, ou deposito de fumo, ou 

venda ambulante da fumo por ___ pessoas}, n _____ (nesta ou na cidade, 

vil/a, fceguezia ou povoação d•·-·-·---J, á. ru"--------------

n. ___ , no corrente se:nestre, em virtude da. su~ declaração n. ___ (o 

de ordem da decla~ação) de ____________________ _ 

(Denominat;tio da ,_•jtação, lagar, dia, me.: e anno.) 

F. (assignatura do escrivão). 

(Esta•npi!h:t do sello adhesivo devidamente inutilisnda.) 

> n 

~ 
8 
~ 
"" t'1 
:o 
t'1 
;.< 
t'1 
C"> c:: 
>i 

~ 

;:5 
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MODELO-F 

Demonstração das estamoilhas esDr.tiaes do imDosto de consumo do rumo vendidas Dela 
(a esta~o) no mez de ......... ultimo, na imoortancia de (DOr extenso) 

1.500 do valor de 10 réis, na imporLancio. de., ...... ,.......... 15$000 

750 idem... • •• 20 • idem.................................. 15$000 

150 idem .. .,... 30 • idem .•• ., ..... ,. ..... ,............... 4$500 

150 idem .•••• ,. 40 • idem.................................. 6$000 

300 idem....... 50 • idem .... ,............................. 15$000 

150 idem....... 60 • idem ......... ., ............ "',....... !1$000 

150 idem....... 100 • idem.................................. 15$000 

150 idem....... 200 • idem.................................. 30$000 

150 idem ....... 1$000 ,. ide1n ................................. . 

75 idem, ...... l!$000 • idem.,. •• ,. ...... , .................. . 

3.525 

Acompnnham as guias ns ................. , . 

(Logar c data.) 

(Assignatura do responsa11el e do escri11âc.} 

150$000 

150$000 

409$500 



:r.1:odelo - G 
F. . . . . . pelas c~tampilhas cspcciaes do imposto de coasunw do l'mHo 

DEVE 

:.:0\11\ :-:n:!ol .~O.tllj :;:.:r,oj :!.tnn) :-:~no) $'t 1nj ~·,onJ :-;·.ot~J :.: o 1j ~-:ooj t~•l.lllj :!:} 'OI•J lm1•11ril~ndL' 
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F, {•I I"!'~JI<o/1~1/i'!'/), F • (• ,,, .,;,· .. .,). 
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rn•lo/ 

~,'\jl}q f'PH ljo>,,,,, 1\ ti 11'1 (ll i"lf·'J(/<I)l•'i•l 

pr,'(' (!t"t•'i! ,.,),, •• 

F. F. 

F. 

...:,.,,,]., 1•:tr:1 
•'•' 1 1'<~' ·1-
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I I 
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MODELO-H 
DEVE CAIXA HAVER 

(Data) (Data- A do t~ltimo d(a util do pei·iodo de prestação 

Jmportancia recebida de estampilhas especiaes de 
d6 contas.) 

fumo, a snber: Importancin pago. ao (o nome e cargo da respon-
De F .............................. Guio. 1 ~ savel.) Doc. n. 
De F .............................. Dito. 2 $ De tnxa de licenças.............. S 

(Rubrica do responsavel.) 
De commissão de 5 % das estam-

(RubrCca do escrivão.) pilhas especiaes de fumo ....... $ 

(Data) 
De idem de estampilhas de sello 

adbesivo ....................... s .... $ 

Idem de estampilhas do sel!o adhesivo •.•...•.•.•.• , .. $ Idem ao escrivão ],<'. : Doc. n. 2 
Idem de estampilhas especiaes de fumo, de F .... Guia. 3 $ 

De taxa de licença ............... $ 
De comrnissão de 5% das estam-

F, F. pilhas espeeiaes de fumo ....... $ 
De idem das estampilhas de sello 

adhesivo ....................... s .... $ 

(Rt<btica do ;·espo;Mavel.) (Rubrica do escri,ão.). 
Saldo para o (mez. tr·ime.qtre ou semestre seguinte) ... .... __L 

(Data- A do to dia util do mez .) s (Data) <t ___::;__ 

Imporhncia recolhida a (denominação da Estaçãv}, 
s Saldo do ....... anterior (a importancia por extenso 1. .... s cont'orine o Cllnb.ecinlcnto n . ....... , •...•••.•..... . ... 

F. F. F. 

Termo <lo encerramento 
Importaram: a receita em ............ (a soMmn !'>tal dos periodos. excluidos os salflos) e a de"peza em ........... (excluidos os saldos), 

e a.s remessas para (a Repartição tomadora da conta) ~L'! •••••••••••••• verificando-se exi~tir o saldo de •.........•.... que será recolhido á 
mesma Repartição. 

(De~ominaçâo da Estação 
( Assignatura do responsa~el.) 

e dat"- '' do ultimo dia Hti! do ;;w• de mar·ço, do frirtteSti·e Qddicional.) 
(Assigaatura do escri~ão.) 

~ 
8 
g 
gJ 
t'l 
~ 
t'l 
C"l 
<::: 

~ 

~ 
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DECRETO N. 747- DE 2il DE FEVERE!ItO llE 1892 

Approva as nlt<>t'<~t;•ies feiLn~ nos estatutos •lo Bauco de c,·cuito Real Je 

:\lmns Gerncs. 

O Vice-Pt'csitlcnte Ja Repuhlica dos Estados t1ni•Jos Jo Brazil : 
Attemlendo ao que requereu o fi[l.nco de Credito Real de Minas 

Geraes, representado por sua. directoria, resolve approvar as 
alterações alk'Lixo indicadas, feitas nos e.;tatutos do mesmo banco, 
e adoptadas pelos respectivos accionistas, a primeira em assem
bléa geral extraordinaria de 12 !lO janeiro do 1801, e as restan
tes na de 27 de agosto do mesmo anno, a salJcr : 

í\rt. 4."-Em vez !lo-A circumscripção tol'l'itol'ia.l,etc., 
diga-se- A circum~cripçiio tcrritol'iul do lJanco a!Jrango os 
Estados do Minas, Espirito Santo, Rio de Janeiro o Uoyaz. 

Art. 22.- Em logar de cincoenta. cont9s de réis, diga-se-cem 
contos de réis. 

Art. 46, § 4."- Em vez de - nm terço, diga-se - um quinto 
do capital social. 

Art. f.JS.- On!le se lê- fevereiro, lr·ia-sc- agosto. 
Art. 58, paragTapho nnico.- Supprima-~o. 

Ar!. li5.- Sub::;titun-:;e [klo s~gninle:-lJilS luct·os liquidos 
semestraes, <lepois de !leduzidos dez por cento pata o fundo de 
rosernt, se 1ilrú nm divi!lenuo alo nove pot· conto ao anuo soLru 
o capital social r~alizado. 

o) Havendo excesso de lucros, acima do dividendo de nove 
por cento <to filmo, metade !lesse excesso pertencerá nos fumla
dores desto lr:"mco, Viscon!le <le Monte Mario, Francisco B:1ptista 
do Oliveira, Dr .. João !W,eiro rlo Oliveira e ~ouz:L o common<l:ulor 
1\Tanool l\latlos ()onç;llves, ou a S~'llS herdeiros c c"ssional'ios; a 
ontm parte será distribnida em divitlendo aos nccionishs até ao 
maximo de quinze por cento ao anuo, c no caso de verificarem
se wbras, a.lém do di videntlo assim fixado, serão c~ tas cscriptu
radas soh o titulo de rcsr~rvaespecial. 

b) Os dividendos que não forem rcclamndos cinco annos depois 
da data do annnncio para o seu pngamento, prescreverão em favo!' 
do banco, salvo si se provar ausencia em parte ·incerta do ro
specti v o accionista. 

Art. 45.- Substitua-se pelo seguinte:- Cada membro da. dire
ctoria percebera o ordenado de sete contos e duzentos mil réis, 
prtgo por prestações semestracs da metade lless~L i111portancia. 
· Arts. i O, 71, 13 e 7 4.- Supprimam-se. 
, A:t. 72.-Substitna-s~ pelo seguinte, alteradu. a numeração:

' ertflcadas quaesquer omtssões nos presentf:'s estatutos, observai'· 
sc-hn o dispC~sto na leg:sloçiio vigente. 
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O Ministro ue Estado dos Negocias ua Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Fcder•al, 26 de fevereiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 748- DE 26 DE FEVEREIRO DE 1892 

Approvn, eom ro:":trlc~ão, ns mo<liticaciics feitas nos estatutos dn Bnnco tle 

Ct·cdit') l~ural e lnternacioual. 

o \'Ice-Presidente da Repuulict dos Estados t'nhlos do Brazil: 
Altemlcmlo ao quo requereu o Banco do Credito ltut·al o 

Internacional, representado por seu presidente, Mal vi no da 
8il vn. Reis, resolve approvar com restricção, rJuanto á redacção 
do art. 86, as modificações abaixo mencionadas, feitas nos esta
tutos do mesmo banco pelos respectivos accionistas em assem
bléa geral extraordinaria de 10 do mrz de dezembro de 18\ll, 
a sabct·: 

Art. 5.0 O cr~pital social ó do dez mil contos do reis, (10.000:000$) 
dividido em cincoenta mil (50.000) act:õe:-:, do duzentos mil 

rei:.; cadtt uma, podendo scl' elevado até vinte o cinco mil contos 
de reis (25.000:000$), capital inicial, quando for deterwinado 
pela assembléa geral. 

Art. 7. 0 As chamadas de capital p.1ra integt•alizaçfio das acções 
serão !'citas na proporção tle cinco pm· c!lnto, com intet•vallos 
nnnea menot·es de sessenta din~, o cnm avi"o próvio dado nus 
jornnn:; do maiot• circnlação. 

,\rt. r, l. A asscmlJióa geral é a rennião •los a~cionistas que 
tiverem suas acções inscriptas no registro do banco, com aute
cetlenci<t, pelo menos, de trinta dias, e regular e legalmente 
constituída representa a totalidade dos accionistas. 

Art. 67. A assembléa geral serú presidida por um accionista, 
nomeado por acclamaçfio ou eleição, o qual ronvidarú dous 
accionista<> para servirem de secretarias. 

Art. 73. A administração geral da sociedade será exercida por 
cinco directores, os quaes entre si designarão: presidente, vice
presidente, secretario e gerentes. As vagas que se derem na 
actual directoria não serão preenchidas, até ficar r·3duzida ao 
numero 1le cin~o dircctores. 

,\t•t. 7~1. Pam as opcmçõos tliarias é preciso o consenso de 
tres directores. 

Ar~. 811 !'i 5. 0 O~ cheq~es et:nittidos pelo banco e as Je~ras 
P"r rltuhotro a premto, sento asstguado:> por um de s~us dtre-
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ctores, conjunctamente com o thesoureiro ou quem suas 
vezes fizer. 

Art. 82. A dieectorifl. reunir-se-ha tantas vezes quantas os 
interesses do banco o exigirem, mas nunca menos de uma vez por 
semana, lavrando-se de suas reuniões uma acta que relatará as 
deliberações tomadlls. A sessão poderá funccionar estando 
prosentes tre3 directores, inclusive o presidente ou quem suas 
vezes fizer. 

Art. 84. § 7. 0 o presidente em seus impedimentos sera sub
stituído pelo vice-presidente, e na falta deste pelo director se
cretario. 

Art. 85, § 2." Despacha,r todo o expediente do B:mco e assi· 
guar a correspondcncia. 

Art. 8,). B,e,li.i<t-se elo seguinte modo : - As altt'ibuições U.o 
director secretario são : 

§ 1. 0 Substituir qualquer dos outros dieectores nos seus impe
dimentos. 

§ ?. . " Ter a seu C[trgo o livro das netas da directoria. 
A redacçiío deste artigo fic.t suj(;lita á approvação tia assembléa 

ger.tl em stB primeir,l reunião, e de11Lar,tndo-:>e·lhe na convoca
ção que c \la terá de approval-a. 

Art. 87. Na reunião ordinaria da assembléa gern,l se proce
derà á eleiçiio de Ires tlscacs o tres supplentes, t\entre os ac!1io
nistas possnit\ores, pelo menos, de cincoenta aGçõcs, cujo mamlato 
durará por nm só anno, po,\endo ser reeleitos. 

At't. 89. Incumbe ao conselho fiscal, além das obrigações e 
attribuições qne ll1e sã•J conferidas por lei, comparecer todas as 
vezes q,w for convilliulo pela directoria p:lra consultar sobre os 
interesses elo banco. 

Art. 90. Os tisC<HlS receberão como compensação de seus ser
viços uma boni!icação de duzentos mil rói:; mensaes. 

Art. 91. O fumlo de reserva ser a excl m;i vamen to de ti nado a 
reparar as perdas que possa soffrer o C<tpital e será formado com 
a quota de dez por cento, tirada dos lucros líquidos das opera
ções socines, e cessará quando attingir a cincoenta por cento do 
capital social. 

Art. 94. O anuo social conta-se rle 1° de julho a 30 de junho, 
devendo o balanço, relatorio e parecer do conselho fiscal, ser 
publicados dentro do prazo prescripto pela lei n. 164, de 17 
aejaneiro de 1890 art. 16, § 1°, 

Art. 95, § 5.• O excesso será levado a fundo ..te reset'Vt\ espe
cial, podendo ser applicado a regularisação dos dividendos. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 26 de fevereiro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrignes Al1>es. 
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DECRETO N. 749- DE 27 DE FEVEREIRO DE 1892 

CrM na comarca de Cintra, no F.stado <lo Par<\, dons hatalhõe~ de infantaria do 
gu:J.rdas n:tcionn.es, sendo um do serviço activo o outt·o do d:t rcsClt\'a. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
atteudendo ao que representou o governador do Estado do Pará, 
resolve dem·etar o seguinte : 

Artigo unico. São creados na comarca de Cintra, no g~tarlo do 
Pará, dous batalhões de infantaria, de quatro companhias c:tda 
um e as designações de 78• do serviço activo e 9• do da reserva, 
e que serão organizados nas freguezias da mesma com:1rca com 
os guardas nacionaes nellas alistnrlos; revogadas as disposições 
em contrario. 

O Ministro dos Negocios da Justiça assim o faça executar. 
Capital Federal, 27 de fevereiro de 1892, 4• da Itcpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 749 A- DE 27 DE FEVEREmo Dg 1802 

Abre ao Ministerio dos Negocias da Justiça o credito do 1-10:!188.~ para despe
zas no exercicio de 18.12, com varios servi('os no Estadn rlc S('rgipe, em
qllanto a cal'f(O •la União. 

O Vico-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
considerando que por decreto n. 17 de 28 de novembro dl1 1891, 
do Governo do Estado de Sergipe, foi annullado o orçamento do 
mesmo Estado, resolve, usando da autorisação contida no§ IV 
do art. 4" rLt lei n. 26 de 8 1le dezemlJro do anuo passado, abrir 
o ~red!to 1le C'Jnto e quarenta e seis contos novecentos e oitenta 
mil réiS (146: 988$), •le accordo com o orçamento que vigorou em 
1891, paraoccorrer ils despezas com diversos serviços relativos 
áquelle gstaii<:J, a saber : 
Justiça de 1 a instancia............ . ......... . 
Repartição de Polieia ........................ . 
Diligencias policiaes .•.......•........••...... 

Total .••.•...•...•.....•. 

125:508$000 
20:880$000 

G00$000 

14G:988$000 
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O Ministro de Estado dos Nogocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 27 de fevereiro de 1892, 4° •ltt H.epuulic~t. 

Fr,OIUANO PEIXOTO. 

J?ernando Lobo. 

Dl·~CRETO N. 730- DE 27 DI' FRvmmmo Dr. 1802 

CL'-'D. mt comarca 00 Curuçú., no BRtado do Pnrü., <lous hntnlh·lcs •lP. infant:uia 1lo 
guu.L·dns naci(lnaes, s·.mrlo um llo serviço actiYo e outro •ln 1ln. reA'11'Vt'\, 

O Vice-Presidente da Republica dos Eslatlo:; Unidos tlo nrazil, 
attendendo ao IJ.Ue representou o governador do Estado do Para, 
resolve decretar o seguinte : 

Arti~o unico. Ficam creados na comarca de Curuçt\., no l'istado 
do P<tn, mais dous batalhões do infantaria, tlo rJ.natro companhias 
cada um e as designações de 77° do serviço activo o 8° do da 
reserva, e que sorão organir.atlos com os guardas nacionaes 
alistados na villa do S. Caetano do Odivellas ; rovuga•las as 
disposições em contrario. 

O .Ministro tios Negocios da Justiça assim o f< IÇa cxecut:w. 
Capihl Federal, 27 de fevel'eil'O do 1892, 4° da, n.epuulic<t. 

FLORIANO PEIXOTO. 

J?e1·nando Lobo. 

DECRETO N. 750 A- DE 2 DE MARÇO DR 1892 

Approvn. o regnln.mcnt') para o Collegio Militar. 

O Vice-Presidente da Republica dos K;tados Unidos tio Brazil 
l'esolve approvar o regulamento para o Collegio Militar, assi-· 
gnado pelo Ministro de Estado dos Negocios da l\larinlm e interino 
dos da Guerra, que assim o tenha entendido e faça executar. 

Capital Federal, 2 de março de 1892, 4° da H.epuiJ!ica. 

FLORIANO PRJXOTO. 

Custodio Jose de Mello. 
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Regulamento para o Collegio Militar, approvado por decreto 
dest'l. data 

DO 

TITULO I 

COLLEGIO 1\IILIT AR, SEUS 
E PLANO DE 

FINS, SUA 
ESTUDO 

CAPITULO I 

ORGANIZAÇÃO 

Art. }.0 O Collegio Militar, inaugurado a 6 de maio de 1889, 
tem j)Or fim proporcionar educação e instrucção, gmtuitamente, 
aos tilhos e primeiros netos dos otficiae;; efTectivos e reformados 
do Exercito c dtt Armada, bem como aos lll11os c primeiro,.; netos 
dos officiaes honorarios por serviços de g·um·t·n, nos iilhos 
dos pl'Ofessores não militares do mesmo collegio, e das escolas 
militt'lres e das praças de prct mortns em combate ; e, mediante 
contribuição pewnia1·ia, a alumnos proccrlcnte . ..; de outl'ns classes 
::;ociaes. 

Art. 2.0 E' internato, mas r~dmilte o c:.llcgiu alnmnos exter
nos, comtanto quo estes só se retirem do estilhelecinwnto 
depois de !lndos os trabalhos theorico:> e praticos do dia. 

Tendo poe fim inicir~r os respectivos alumnos na nohrc pro
llsl'iiio das armas, dirigit·iL sua etlncação c imüt•ncção LI<J modo 
que, ao terminarem o curso, estejam ellcs habilitatlos a fH'o
seguir em estudos superiores nas escolas militare:; da H.e
publica. 

Art. 3." Os alnmnos consti tnem um coepo ao qu~~l e applic<tdo 
o rcg·imen disciplinar, cconomico e auministmtivo do; corpos 
elo Exercito, salvo o que não t'or praticavel em razão da itlade 
dos mesmos alumnos e da indole especial deste instituto. 

Art. 4. 0 Para occorrer ás despezas com a manutenção e 
custeio do Collegio Milit<tr, serão applicadas: Ia, a verLa ou as 
verbas para este fim consignadas no orçamento ela Gueera ; 2a, 
a importancia ela joia e pensão pagas pelosalumnos contribuintes; 
3a, a mntla do patrimonio do Asylo elos In validos da Patria. 

CAPITULO li 

PLANO DE ESTUDOS 

Art. 5." O ensino elo Collegio Militar é ministrudo em dous 
cursos, um ele adaptação e o outro secundario. 

Art. 6. 0 E' o curso de adaptação destinado aos novos alumnos 
que, por sua pouca idade e deficiente desenvolvimento intel· 
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lectual, precisarem habilitar-se para iniciar com vantagem o 
curso secundario. 

Art. 7." O curso de adaptação será dividido em tres serias, de 
um anno de duração cada uma, não sendo obrigatorio para os 
alumnos que estiverem habilitados á matricula no primeiro anno 
do curso secunda rio. 

Art. 8." Attentas as condições do curso de adaptação, indi
cadas no art. 6", e a delimitação das aulas do curso secundario 
coosignadas uo art. 10, será o ensino daquelle curso orientado, 
quanto possível, segundo as idéas pedagogicns que presidir,lm á 
organização dos estudos das escolas do 1° grito da Capital 
Federal, e abrange as seguintes matarias: · 

Leitura e escripta ; 
Ensino pratico da língua portugueza ; 
Contar e calculat' ; 
Elementos de arithmetica pratica ; 
Systema metrico, proceclido do estudo do goometri:t pratica 

(tachymetria) ; 
Elementos de geographia e historia, especialmente do 

Beazil; 
Lições de cousas e noções concretas d.J sr.iencias physicas e de 

historia natural ; 
Instrucção moral e cívica. 
§ 1.0 Em todas as series desto cur-so será empregado o me

thollo intuitivo, servindo o livro de simples auxiliar. 
§ 2.0 A instrncção moral devo principnlmento se r ensinada 

pelo exemplo, niio perdendo o prol'essor ensejo de encarecer- o 
culto do duver, mostrando aos alumuos os typos dos grcllldes 
homens que por elle se nobilitaram. 

§ 3.0 A instrncção cívica não S'3rit objecto do ensino especial, 
mas o professor terá sempre em vista que um llos Iins da escola 
é f;tzer o ::tlumno amar- a p~ttria e conhecer o que lhe deve. O 
respeito á autoridade e ús leis, o conhecimento rlo organismo 
administrativo do, C:tpital Federal, a biogeaphi:t synthetic;t dos 
grandes patriotas ,;erão pontos para os qmws se dove voltar 
a attenção do professor, na occasião da leitura, ou a proposito 
de qualquer acontecimento adequado que se passe IUt aula, na 
í'amilia, na sociedade, etc. 

§ 4." Em todos os trabalhos de cscripta dos alumnos o pro
fessor attenderá quanto possível á parte calligraphica. 

§ 5." Para desenvolver o sentimento patriotico, o professor 
far-á na vespera do cada dia de festa nacional uma ligeira pré
lecção adequalla, explicando a mzão justificativa da commemo
ração consagrada ao alludido dia. 

Art. 9.• As disciplinas do curso de adaptação serão distribuídas 
pelas tres serias, da fórma seguinte: 
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ia SERIE 

Ja olassc 

Leitura e escripta - Elementos de leitura e escripta simul
taneas. Palavras, syllabas, lettrns e alphabeto, com revisão. 
Dictado de phrascs curtas, cujos elementos tenham sido já apren
didos. 

Lingua portugueza - Exercícios oraes, conversação, tendo por 
fim ensinar ao alumno a exprimir-se correctamente e a corrigir 
os seus 1lefeitos de pronuncia, por meio de narrativas, anecdotas, 
fabulas, contos c provorbios, quo tenham temlcncia á cducaçi'io 
moral. 

Arithme!ica- Contar primeiramente pelos processos esponta
neos, empregando os dedos, riscas, pedrinhas (calculos), grãos, 
contas, etc., e depois os rosarios, o contador mecanico, o crivo 
numeral e abacus, usada entretanto a terminologia propria da 
nomenclatura systematica. Conhecimento pratico das unidades 
fraccionarias : metade, terça-parte, quarta-parte, etc., e compa
ração dessas unidades entre si. Escrever os algarismos. Exer
cícios praticos de sommar, diminuir e multiplicar os numeros 
simples. ExeJ•cicio mental de proiJlemas raceis. 

Conhecimento pratico tlo metro e sua divislio em tlocimos o 
centosimos. 

Ler c escrever qualquer numero de tres algarismos. 
Conhecimento pratico de papel-moeda a.té as notas de 100$000. 
Geol,zetria - Conhecimento da esphera, do hemispherio, do 

cil'cnlo e do cone, da pyramidc triangnLtr e do triangulo ; da 
pymmide quadran~?ular, do quadt·ilatcl'o e de suas variedades; 
do cylinrlro; d,, pn,;ma; do parallelipipedo; do cubo. Compa
ração do cone com o cylindro e indicação da sua differenç;t. 

Das linhas rectas, qnebraths, curvas, mixtas o seu trt~çatlo. 
Conhecimento das tres posições de uma recta em relação à outra 
e seu traça1lo. 

Linhas parallclas, converg.mtes, perpcmliculares, verticacs e 
ltorizontaos. Conhecimento tlo angulo e de suas espccics. 

Liçücs de couMs- Os cinco sentidos o sua cultura, especial
mente os da visão e audição. Objectos que aficctam os sentidos. 
Córes, fórmas, sons, timbres, vozes, sabor e outras qualidades 
dos ohjtclos. 

Estado dos corpos. Desig-nar substancias solhlas e liqnidas e 
algumas de suas propriedades. 

Distinguir os ohjectos naturaos dos artiticiaes. Materia3 
primas, sua tli vi;;ão em mineraes, vegotae~ e anim:tes; exemplos. 

Protlttclos industriaes mais communs. 
Diversitlade de fórmas dos animaos. M~tmmifcros, ftves, repUs 

e peixes. Animaes domesticas c selvagens. 
Noções elementares rio corpo humano. 
Geographia- Os pontos cardenes. 
Da terminar os pontos onde nasce o sol e onde se põe. Indicar 

os pontos cardeaes em relação á sala da classe. 
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Topographia do 1listricto escolar, com tlesignação do seus 
limites, ruas fJll'l nol\e existem, e seus o,Jificios notaveis. 

Conhecer nos mappas a situação da Capital Feu<Jral, do Estado 
do Rio de Janeiro e dos E:;tados limitrophes. Limites tlrt Capital 
Federal ; e;:;ti\ttlas de ferro que delht prtrtcm, design<mlio as suas 
tlirecções. 

Explicação dos termos geographicos o preparação para o 
estudo da geographia geral pelo methoclo descl'iptivo. 

lrlóa da terra, sn~t fórma e extensão, e suas grandes divisões. 
Ilisto!'in J'l'lria- Pequenas nanativas de hi:>torht patri:\ e 

narrativas de viagens com auxilio do mappas. 
Explicação de alguns factos historicos capitaes, por meio !le 

biogt·aphbs de: Christovão Colomho, Pedro Alvnres Caheal, José 
do Allchietll, Salvador Conêa de Sil, Henrique Dias, Felippe Ca
marão, Joaquim José da Silva Xf1.vier, José Bonifacio de Anur:ula 
e Silva, o. Pedro I, D. Peuro 11, DnrJliO do Caxias, Genol'<tli~~imo 
Manoel Deodoro da Fonseca . 

.;?a classe 

Leitura e escripta - Exercícios graduados de leitura e esct·ipta 
simultaneas. Dicta•Jo tle phl'ase.;; IJI'ogressivamente mais ditllceis. 

Ensaio do leilnt'<\ corroa te em prosa, coJH cxpli·~ u;ão !los 
voc:tbnlos. 

Lingua pflrtuq11c::a - Decomposição de toda a sorte de palavras 
em sons e em lottras. Distinguir as pa.lavt'<1S simples das com
postas. Noção prcttic.t !las i<leas de nuscnlino tJ feminino, sin
gular e pltm.d. 

l1léa do substantivo, do arljectivo e do verbo, por meio de 
exemplos numcro,;os; pheases em que entram o substantivo, 
o adjectivo e o verbo. Applicar verbos n nm sujeito dado e 
vice-vers \. 

PI'imeiros exercícios üo conjugação oral em proposições com
plotas. Escl'ipta pot• Llictado !lo texto tl•J leitura cot·ronto. 

Al'ithmetica- Ler e escrever nttmeros compostos até seis 
algarismos, empreg<1ndo os processos pt·imitivos e o systematico. 
ldéa clara da unidade, dezena o centena. de milhar. Valor das 
maiusculas usrulas como algat'ÍSmos romanos. Exercícios das 
quatro operações, sem.pee sob o ponto dt} vista concreto. C<tlculo 
meBtal. 

Termos da ft•acção e sua signilicaçiio. Ler o escmver fmcçiíes 
decimaes até cinco algarismos. 

Da semana, do mez, do anuo, do dia em hoeas e minutos. 
Conhecimento vratico dl1.S t1103lhS nacionaos. Medidas me

tricas. 
Geometria- Linhas e espaços do circulo. Dill'erença entre 

circulo e circumferencia. 
Revisão dos angulos -Nomenclatura das figuras planas poly

g·onaes pelo numero de seus larlos. Distinguir as regulares das 
1rregn lares. 
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Conhecimento pratico <los solidos goomotricos. Calcular :.1 
:>nporticio d.o um rect:mgnlo, do um parallologrnmmo e do um 
tl'iangulo rcctilineo. 

Ilistol'ia natw·al- Revisão das noções tlo corpo ltnmano. 
Conhecimento dos animaes, vogetaes e minerae3 mais vulga

res, e su:t utilidade. Animaes : boi, cavallo, lmrro, carneit·o, 
porco, cão, g.lto, gallinha e outras avos domesticas, passnros, 
chelonios, peixes. Vegetaes : arvo1•es frnctiferas, bananeiras, 
palmeiras, legumes. Mineraes: gr,mito, argila~, carvão de 
pedra. 

Conhecimento <las substancias alimentares: carnes, pfio, café, 
chocolate, matte, chú, leite, mantoiga, queijos, assncar, lognnws, 
batata, vinho, aguardente. 

Geogmphia- Conhecimento geral e gradual <lo; 21 Ji};tarlos 
(pelo mappa), qual a sua situação e os seus pmductos principaes. 

Idóa tlo !'elevo do solo braziloiro, das gt•awles lJaci<~S llnviaes 
o <lo:; portos. Viagens 1ht Capital para cail<t E~tado. l'l'incipaes 
vias-ferreas e linhas de navegação no Brazíl. 

Revisão da gepgraphia geral e sua ampliticaçií.o gL"adual: o 
globo terrestre, continentes e oceanos, pl'incipaos paizes do 
mundo. 

Idea d:t rept'esentação cartographic<t, elomentos do loitnra das 
cartas e plantas. 

Historia patria- Narrativas simples o sem auxilio de livros, 
dB episodios da historia patria. Biographias do 1\lanoel ria No
brega, Nicoláo Durand de Villegaignon, André Vidal rle Negrei
ros, João Forn:mdes Vieira, Calabat·, padre Antonio Vieira, llar
tholomen llueno, Claudio Manoel da Costa, Alvarcng<t Peixoto, 
Thomaz Antonio Gonzaga, Alexan•lre Rorlrignes Ferreira, Fr . 
• T. M•triano da Conceição Velloso, Jose da Silva Lbboa, Vbconrle 
de Cayru, Mat•tim l"mncisco de Andrada, Antonio Carlos, Eva
riste Xavier da Veiga, Diogo Antonio Feijó, general Osorio, 
Yisconde do Rio Br1tnco. 

Leitura - Leitut'a corrente de prosa, observando cuidadosa
mente a pontuação e com explicaçiio dos vocalmlo;;. Conheci
mento de toJos os signaes orthogmphicos. 

Língua po,·tugue:;a - Revisão, amplificaçfio do programma 
precedeu te. 

!doa da proposição simples e decomposição della em seus ter
mos essenciaes. 

Exercícios ornes : exercicios de pronuncia e elocução. H.eprc
ducçiio de narrativas; recitação de pequenas l'abnlas e poesias 
escolhidas. Exercicios escriptos: dictados graduados de orthogra
J)hia. Redacção fMil com elementos dados. Primeiros ensaios de 
inYenção. 
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Arithmetica - Revisão do programma anterior : ler e escre
ver numeros compostos de mais de seis algarismos. 

Systema de numeração roma.na. Conhecimento do quadrado, 
cubo, raiz quadrada e raiz cui.Jica. 

Systema metrico completo. 
Conhecimento pratico das principaes moedas estrangeiras. 
Problemas concretos. Calculo mental. 
Geometria -Definir e traçar a mão linhas, angulos e figuras 

planas polygonaes. 
Classificação dos triangulos e quadrilateros. 
Medida do trapozio. Conhecimento e uso do transferidor. 
!listaria nattwal - O homem : descripção do corpo humano e 

idéa das principaes funcçõcs da vida. 
Conhecimento geral das grandes divisões do reino animal e do 

vegetal, pela observação de alguns typos escolhidos. 
Continuação do estudo dos animaes, vegetaes e mineraes 

uteis. 
Animaes : insectos, com particularidade as abelhas e o bicho 

da seda; camarões, lagostas, ostras, marisco, caramujo, polvo, 
parasitas, corf\eS. • 

Vegetaes : seringueira, cafeeiro, canna de assucar, cacaozeiro, 
algodoeiro, paineira, mamona, anileira, bambús, e taquaras, 
milho e arroz. 

Mineraes: ferro, cobre, prata, ouro, pe•lras preciosas, kaolim. 
Objectos de vestnario : algodão, linl10, lã, seda, couros, borra

cha, etc. 
MateriMS de construcção: granito, argila, cal, marmores, ci

mentos, ma<leiras. 
Organização de pequenas collecções feitas pelos alumnos. 
Geographin- H.evbão do programma anterior. Geographia phy

sica tios E,;tados Uniuos do Hrazil, sem promenores que fatiguem 
inutilmente a memoria. 

Conhecimento geral da geographia physica da terra. 
Uso dos mappas e globo~;. Exercício de cartog-raphia. 
Iiistoria patria- Período de 1500 a 1580. 
Exposição dos factos principaes feita, pelo professor, e que o 

alumno deverá reproduzir sem decorar servilmente e sem auxi
lio de qualquer livro. 

2" classe 

Leitura- Leitura corrente <lo prosa e manuscripto, com expli
cação dos vocabulos. 

Língua portugue::a- Revis[o do programma anterior. 
Gráo d•> sullstautivo e do adjectivo, mediante exemplos va-

riados. 
Noção do pronome e sua affinidatle com o nome. 
Noção Ç.o adverbio e sua comparação com o aujectivo. 
Noção da preposição, sua semelh<tnça e differença do adverbio • 

. ~oção da conJuucção, sua semelhança e differença d& prepo
Siçao. 
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Conjugação oral dos verbos irregulares em proposições com-
pletas. 

Exercícios oraes de pronuncia e elocução; recitação de P?esias. 
Exerr~icios escriptos: dicta<los graduados de orthograph1a. 
H.edacção e composição. 
Arithmetica - H.evisão do programma anterior. 
Propriedade das fracções ordinarias. Problemas. 
Calculo mental. 
Geometria- Revisão dos polygonos e sua medida. Medida do 

circulo. 
Problemas de applicação, empregando sempre questões da vida 

usual. 
!listo ria nattwal e noções de physica e chimica- Noções anatomo

}1hysiolog-icas do corpo humano. 
Revisão e amplificação do estudo das grandes ui visões elo reino 

animal e vegetal. 
Continuação do estudo dos animaes, vegetaes e mincraes 

uteis. 
Estudo pratico dos principaes org-ãos Ü<'.lllantt\, 
Os trcs estados dos corpos. No<;õcs sobre o ar e a agua, c sobre 

a combustão. Peqneuas demonstt·ações experimo.~lt<t<>S. 
Organização ele collecções feitas pelos alumum;. 
Geo.IJraphia- Noções ele geographia physic(t da America do Sul, 

Central e do Norte ; relações commerciacs dos Estados am<.lri
canos com o Brazil. Viagens. 

Noções elementares sobre as raças, \inguas, rcligiõe . .; e fúrmas 
de governo dos differentes paizes do mundo. 

Círculos e zonas da terra. Horizonte. Zenith. Nadir. Antipo
das. Movimento da terra c seus e !Teitos, explicados por meio tle 
apparelhos. 

La titutlc e longitude, estucladas praticamente no glol.HJ. 
Histo1·ia patria- H.evisão do primoiro pel'iotlo. Período de 1580 

~' 1G64 (exposição dos factos prineipaes e sJm auxilio do livro). 

Classe unic a 

Leitura- Leitura expressiva de prosa e verso, com explicação do 
conceito significativo das palavras. 

Língua portt!gueza-Revisão dos programmas anterio!'es. Da 
proposição simples. Da proposição composta por ordenação. Da 
proposição composta por subordinação. Concordancia dos tempos. 
Syntaxe concreta do verbo have1·, do pronome se; exemplos va
riados e classicos da co \locação do pronome sujeito o do pro
nome complemento. 

Exercícios oraes: exercícios de alocução. Resumo tle lições, 
narrativas de passeios, fabulas, festas, contados pelo professor. 
Recitaoão de autores selectos, com especialidade nacionaes. 
Homonymos, paronymos, synonymos, etc. 
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Nesta serie se deve terminar o estudo da grammatica. exposi
tiva elementar. 

Arilhmetica-H.evisão tl<1 mataria ostudatla.Operações sobt>e as 
frr.cções em geral. Numeros primos. 

Divisibilidade: estudo concreto. Maximo divisor commum. Nu
meros complexos. Regra tl.3 tres e suas applicações pelo methodo 
de relucção á unidade, e utilisando sómente as operações fun
damentaes. 

Geomet1·ia-Polygonos. Leves noções da ellipse. Revisão dos 
angulos, solido», diedros c polyedros. Qmvlr'\lnra e cubatur11 
dos polyedros. 

Historia natnml e noçrJes de physica e chimica - Revisão dos 
programmas anteriores. Classilicação dos animaes e vegetaes. 

Do estudo anatomico drt planta e noçõss de physiologia vegetal. 
Concretisação deste estudo em frente á natureza. ldé[t da clas

sificação dos mineraes. Crosta terrestre : rochas, tencnos, 
fosscis mais impol'tnntcs. 

N oçücs de physico. - Peso, aln.vnncas, balanças, cquilibt·io llm; 
liqui<lo;:, v:1sos commnnicantcs, syphão. Pro~são atmospherica . 
. l·~xpcriencias simples sobre-calor, luz, clcctricidadc c magne

tismo. 
Areomctro::;, baromctros, manomctros, hygromctros o thermo

metros. 
Espelhos, lentes, prismas, pilhas, luz clcctrica, telcgrapho, 

tr·li"!phonio, iman, lmssola. 
N oç.les r/11 chimica - Corpo3 simples c compostos. Motalioides 

o motaes. Simples demonstrações c'i:porimentao;;. ,\ci•lo;;: sn\
l'urko, azotico, chlot·hyut·ico; a\gnn,; <le sens ~ao,; mai" impot·
tantcs. Potas:;a, sOL!n, cal, ammonLt. Ligas meta llicas. Gaz •lo 
illuminnçiio, AmiLlo, Assucar. Alcool. Aci'-lo acetico. Corpo:; 
graxos. 

Gcogmphin- R9vi~fio da Amct•ic~: gcographia politimt c 
cconomkn, parlicnlarmontc •lo Brazil. llivisiio t)()liliea <la Enmpn, 
•la Asia, A!'rir:t o Occ:1nin. Estudo r;q•i·lo e prwl'nndnrio. 

Cn~morJ1'rrphia- Astros: sol, estr••llns, plnnetas, comot~•s, e:ctrr~l
las cadontos, acrolithos c holiLlos. 1\lorimcuto.:;, phasos •la lua; 
cclips,s. Estudo concreto do systmmt geral •lo mnnrlo. Dia, nouto 
o estações. 

Histo1·ia patl'ia- Revisão. Poriodos llc 1664 até l88U. Exposição 
g:et•ãl dos factos pri•tcip~w,; c Llos gt\lllllc.> acantcdmcntos poli
tiCos. 

Art. I O. O curso secun,Jario e rlividi<lo em cinco annos] c abrange 
a~ disciplinas distribuitlas pela:; 22 aulas t:eguintcs: 

La Gmmmatica. expositiva dtt lingna portugueza (estudo com-
plementar). 

2."' Gramrnatica. historica tb lingna portngueza. 
3.• Littcriltum 11;\cional. 
4.• Ft•;mcez: estu1lo elcmentat· v (H'alico. 
5."' Francez: ei:itutlo c»mplemcnt;Jr c pratico. 
6."' Inglez: esturlo elementar e pratico. 
7.• lnglez : estudo complementar e pratico. 



AC1'0S IJO I'OIJEH EXECUtiVO 05 

8.• Allemão : estudo elementar e pratico. 
9.• Allemfio : estwlo complementar e pratico. 

10. Arithmetica pratica (estudo completo). 
11. Arithmetica theorica e pratica. 
12. Algebra aLi as equações do 2• grào. 
13. Geometria preliminar c trigonometria rectilinea. Geometria 

especi:tl (estu1lo perfunctorio das secções conicas, conchoillc, 
espiral, cissoitle, cycloide, helice o limaçon do Po.scal). 

14. Resolução das equações do 3" e 4• grãos e das equações 
binomins; noções geraes sobre as serias ; complemento do estudo 
das progressões seguido das series mais simples. 

IS. Historia antiga e média. 
IG. Historia moderna, contemporanc:t e patria. 
17. Geographia geral ; geographht physicJ, exercícios de car

tographia. 
18. Geographia geral; geogmphia politicn. e cconomica, exer-

cícios cartographicos. 
HJ. Historin, e chorographLt llil Bt'azil. 
20. Noções concretas do astronomia, ph:v~ica o chimica. 
2.1. Noções coocrctas de minct·alügi:.1, geologia, lJotanica o zoc

logta. 
22. D.jsen h o e geometrLt pratica. 
,\ rt. 11. Alem das mal•~rias acima cspccifie,,das, o cnrso do 

collegio comprehcnderá o ensino pratico das srgnintcs : e•lnPação 
mnr;\l do ci:l:uliío e do soldado; nor;õ:)S prntiC<IH de tlb;ciplinn, 
economia e administt·açilo militar; nomcnc'atura c mnnc.io •las 
nrllHIH eut uso, lit•o ao ;l[vo; csgTiiiHI e e\olnçúes militare~ das 
tt•c:; artuns desde a escola tlo ~oldado at0 il do balalliiio,d,l c~•pla
driil) e da hnteria, natação; gymnaslica c musica. 

Art. 12. As 22 aulas de que trata o art. 10 serão distl'i
bui<las pelos cinco annos do curso secundnrio, •la f•'n•ma se
guinto: 

1" aula-Arilhmetica: estmlo pratico completo. 
za aula-Portugucz: grammatica expositiva c completa, CXCI'

cieios de redacção com auxilio ministrado pelo professor. 
3"' a:IIa-Fmncez : estllllo elementar e pr;lti(~O. 
4a aula-Ge~graphh geral : geogt'::tphi<t phy~ica, cxer·eiein 

de eartographm. 
Aulas de desenho e geometl'ia pratica e das domais ma terias do 

ensino pratico enumeradas no art. li. 

2° ANNO 

I" anh1-;\rithuwtica : estmlo thcol'Íco o pt'alico. 
2a aula-Portuguez : estU!lo completo da lingua vernacula ÍL 

luz !lo metho!lo historico c eompnrntivo, exercícios !lo composição 
~em auxilio do profl;S~or. 



96 AGTOS 00 PODER EXECUTIVO 

3• aula-Francez : estudo complementar e pratico. 
4a aula-Geographia geral: geographia politica e eco no mica: 

exercícios cartographicos. 
Aulas de desenho e geometria pratic(t e das demais materias do 

ensino pratico enumeradas no art. 11. 

3° ANNO 

I• aula-Algebra até às equações do 2° gráo. 
2• aula-Inglez : estudo elementar e pratico. 
3a aula-Historia antiga e média, em face dos mappas polí

ticos e geographicos da época. 
4• aula-Allemão : estudo elementar e pr·atico. 
Aulas de desenho e geometria pratica e das demai::l ma terias do 

ensino pratico enumeradas no urt. 11. 
Revisão: portuguez, francez, geographia, arithmetica uma 

vez por semana. 

4° ANNO 

}a aula-Geometria preliminar e tl'igonometria rectilinea; geo
metria especial, estudo perfunctorio das secçõ,:s conicas, con
choille, espira!, cissoi<le, cycloide, llelice e linMçon do Pascal. 

2a aula-Algebra : resolução das equações do 3" e 4" gráos e 
das equações biuomias ; noções gerae,; sobre as serias ; comple
mento do estudo das prol;\'rossões seguitlo dns serias mais simples. 

3" aula-Inglez: estuuo complementt1r e pratico. 
4" aula-Allem:io: estudo complementar o pratico. 
5a aula-Historia modema. e contemporaue~L 
Aulas de desenho e geometria pratica e das demais materias 

do ensino pratico enumeradas no art. 11. 
Revisão: portuguez, francez, geographia, arithmetica (uma 

vez por semana). 

5° ANNO 

Ia aula-Historia e chorographia do Brazil. 
2" aula-Litteraturo nacional. Gencralid(tdes. Historico dos 

factores e das dilferentes phases da litteratura brazileira. Estudo 
das obras de melhor nota. Exercícios litterarios, como sejam: 
juizos criticos dos principaes poetas e prosadores brazileiros ; 
parallelos entre elles. 

33 aula-Noções concretas de astronomia, physica e chimica. 
4a aula-Noções concretas de mineralogia, geologia, botanica 

e zoologia. 
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Aulas de desenho e geometria pratica e das demais materias 
do ensino pratico enumeradas no art. 11. 

Revisão - Algebra, geometria (duns vezes por semana cada 
uma); inglez, alie mão e historia universal (uma ver. por semana). 

CAPITULO lii 

l>OS l'lWnltANMAS Dg EN~INO g ]})~ EXAMI·: 

Art. 13. O ensino theorico e pratico será regulado pm· pro
grammas biennaes organizados pelo conselho de instrucção. 

Art. 14. gstcs programmas só terão cxecn<,~iio d<·poi~ dt~ 
approvados pelo GovernJ. 

Art. 15. Os ~rogrammas de ensino serão submcttidos á apre
'Ciação de commrssões biennalmente nomeadas pelo conselho de 
instrucção, as quaes sobre os mesmos darão parece!' por escripto. 

Si propuzerem moditicações, serão ouvidos pelo conselho de 
instrucçiio os autores dos programmrts altera•los, que depois de 
acccitos serão enviados ao Governo. 

Art. 16. Os programmas de examos <lo curso secnnt!ario do 
Collegio Militar, a bem da unidade do plano <le estudos, serão os 
mesmos dos cursos preparatorios das escolas militares d:t 
RepulJlica. 

Art. 17. Serão os programmas de ensino do curso rle ::vlaptação 
organizados de confot·midade com o disposto no art. 9° sobre a 
distribuição das disciplinas ensinadas nas trcs series daqucllo 
curso. ..,.. 

Art. 18. Após o -:.,.::erramento <los trabalhos do anuo lcctivo, 
reunido o conselho de inst1·ucção no dia e hora lWtrcaLl(fs pelo 
commandante, cada professor apresentará não só o jli'ogramma 
das matarias ensinadu.5 m1 resprctiva aula, eomo tambCJm uma 
relação dos alumnos com as médias tt·imen~aes, ou notas de conta 
de anuo, avaliadas pot• quotas d@ O até 10. 

Submettidos estes programmas á apreciação rle nma commissão 
eleita }lelo con~elho de instrucção, organizará ella os program
mas definitivos para os exames. Na mesma occasião o commu.n
dante nomeará as comm!ssõcs examiiJadoras c determinará a 
ordem que se 1\everá seguir nas provas, quer cscdptas, quer 
oraes. 

Art. 19. Quanto ao ensirio pratico, deverá o resp3ctivo pi'O
gmmma abranger as mate rias especificarl(ls no art .• 11. 

Art. 20. O horario annnalmente organizado deverit atten•ler 
ao qne dispõe o art. 57. 

Art. 21. As matarias do en'lino pratico só se snhmettom 
a progn11nma de exames no fim rio cnrso, rn:1s o aproveit.all11'ltto 
que o alnmuo nelhs revelar se traduzirá 'em notas ou médias, 
que concorrerão como elementos para a classificação dos alumnos 
em cada anuo e no fim do curso. 

l'o<ler Ex~cutivo -1802 



!:18 ACTO~ DO POOEI\ EXEC!JTl\·o 

TITULO 11 

DOS ALUMNOS 

CAPITULO I 

DA AD~llSS:i.O DOS ALmi:--<OS 

Art. 22. Os paes ou tutores dos matricnlamlos deverão 
apresentar ao commn_ntlnnte t~o. c_ollegio, :\t~ 28 de fevereiro 
de cada anuo, requcnmeuto r.hrtglllo no mtm6tro t](l. guerra e 
instruido com tortos os documento;; justi!kttivos das contliçt;es 
em t{uc se acham para a matricula do seus filhos ou tutelados. 
Ta!:Js requerimentos serão informados c rcnwttido~ á Scfa>et:wh\" 
de Estado dos Negocios da Guerra na primeira quinzena do 
mez de março. 

Art. 23. Para a matricula no collegio, assim para os gratuitos, 
como para os alumnos contribuintes, exigir-se-hão as seguintes 
condições: 

1." Idade maior de oito e menor de treze annos, referida ao 
dia l rle janeiro rio nuno tl:1 m:1tricu!a ; 

2.a Attcsta•.lo de vaccinação; 
3." Exame de leitura e escripta perant·J uma, conunissão de 

professores do collegio. 
Art. 24. Poderão os c:1ndidatos á matricula ser :lllmittidos 

na segunda serie do curso de adaptação, si, mcdi:1nte exame, 
se mostrnrem habilitados nas ma terias comtitutivn:; da pl'imeira, 
e bem as,;im na terceira, si igualmente provarem suas haiJilita
ções nas doutrinas componentes d;t segunda. 

Art. 25. Os candidatos maiores de doze annos só serão admit
tidos si estiverem em comlir;õcs de frequentar as nulas do pri
meiro anuo do cnrst> sccundat·io. 

Art. 26. Os exames de admissã.:> na seg•1nrln. sorie e na. ter
ceira serão feitos de a.ccordo com o preceituado pnra os alumnos 
matrkulados na série ou séries anteriores, e os pretendentes á 
matricu!:1 no primeiro anuo do curso secunúario terão de se 
mostrar habilitados nas mflterias Llo curso de adaptação, me
diante ns provas regulamentares, exigidas para os alumnos 
matriculados nas tres series. 

Art. 27. "A mesa júlgadora dos exames de admissão, de que 
trata o artigo antecedente, serà composta, sempre que for possivel, 
dos seis professores do cnrsotle n .. laptaçiío, nunca po<lendo, porém, 
ser de menos de tres. 

Art. 28. O:> candirhüos approvauos nos exames de admissão 
serão classilicauos por ordem de merecimento, e de twcordo com 
este julgamento serão preenchi<la'l as vag;tS existentes. 
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Paragraphn unico. Tendo em vista a classilicação determin<t(ht 
neste a'digo, a admissão dos alumnos gratuitos ficará snjatta, 
dad;t a igun Idade de condições de habilitaç:to. a seguinte ol'dem 
de proferencia : 

}.a Ot·phãos do pae o mão: 
a) t1lhos do officiaes e!J'ectivos tlo Exercito e tia Arm:ula ; 
b) filhos de o1Iiciaes refot·matlos tio Exercito c da Arimttla; 
c) filhos ele o!Ticiaes honQr<u·ios do Exercito e da A t'IJJ:tda, por 

ser\·iços de campanha; 
z.a Or·phão,; tln pao tlaH mesmas cla~~c.; n JH\ mo .. ~m:t or'l"lll. 
:~.a Os tlem;ds tilhos ue otlieiae,; dess:ts cl:i'>W~, ;.!ll:II'tl:iiJdo 

sempre identimt orrlem de precetlencia, e hem a~sim os li i h o~ do-; 
professores nKo militares tio collegio e das c~ :olas Illilitar.•s. 

4.a Os primeiros netos tle o!liciar•s rlr>s.;as classns ~~ 11:1. nw~ma 
ordem, e bem assim os tilltos de pr•aças tle pi'et, llllii'las t)lll 
combate. 

Art. 20. Terão preforcnci:t em c::vh um d,,, .!.!TIIJ"'s de 'lilC 
trata o artigo anterior: 

a) Os lilhos e primeiros nt•tos de militar.•s, do qnaltpwr clas:;c, 
mo1·Los em comhate, em acto d·~ serYiço ou p0r ell'eito de,te; 

b) 0$ filho5 (\e oiTici:ws inntilisaclo;-; on fcrid,Js em combato on 
em ~crviço; 

c) Os til h os tle oiTiciaes com serviço de campa nln ; 
d) Os canrli1latos qne, por causa da idade, niio pwl0.rcm ma

tricular-se no anno seguinte. 
Art. :lO. O numero de alnmnos gratuitos a admittir-sc nn

nnalmente será. tlxado rle accorrlo com 0s recm·,;;o~ do 'JilC dis
puzer o Miuisterio da Gtwrra, c o rlc contl'ilmint,·~,tlcc,,nJi:rmitla:lc 
com a lotação do estabeleeimento. 

Si o numero rio cnnrlidatos g'l'itlnitos it m~tri<'nl:\ for SllJl!'I'ior 
ao Jixatlo, poderão ser admittitlus como contril,llinte~, alt) qne lhes 
caiba.tn as vagas. 

Art. :n. Os alumnos contribuintes intct'no,; pagari\o :ulr'anta
dmneute e de uma sei vez, no acto (b matr·ictlla, a joia 1lo 50;3 o 
a pensão annual de 600$ em 'luatro prestaçõe:; tritnensaes. 

Os externos pagar·ão a joi:t tle :lO$ e a pensão aunu:d do 480$, 
tambem em quat1·o prestações. 

Estas contribuições poderão ser pagas 0:11 prestflçõos mcnsaes 
quando os a!umn0s forem lllhos de militares ou do empregados 
dc:s .i\linistcrios da Guerra e da Marinha. 

Serão obrig~dos tambem a entrar com o enxoval, que s01·a 
annualmeute renovado, o qual constarit da tabclla B, li~<Uiflo ;~ 
cargo do collegio a lav~gem e engommado da roup:~. 

Art. 32. Os alumnos gratuitos, cujos pae:; pertencerem no 
qundro eifectivo do Exercito ou da Armatla, o bem assim os 
filhos e }Wimciros netos de militat·es reformados ou lionornrios, 
qne perceberem vencimentos de qualquot· cargo publico eivil 
ou militar-, seriio obl'ig.~dos a entrar com todo o enxoval mar
catlo para os contribuintes, menos os artigo.> constanto:> da 
tahella C. 
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Art. 33. Aos alumnos gratuitos, exceptuados os de que trata o 
artig-o antecedente, serão fornecidos por conta do collegio os 
livl'os de estudo. 
O~ alnmno~ cru1trihuintes deverã.o entrar no principio de catla 

anuo com os livros adaptados, sendo-lhes fornecido pelo estahele
cilnento papel, pennas, tinta e mais objectos necessarios para o 
trabalho das auh1s. 

Art. 34. O alnmno que attingir aos 16 annos de idade sem 
haver completado o curso do collegi.o passará a externo. 

CAPITULO H 

llO GOitl'O TH1 ALmt:"fOH 

Al'l. 35. Serão os alumnos distribuídos em quatt·o companhias, 
attendendo-se tanto quanto pos~ivel ao seu desenvolvimento 
physico e iutollectual e aos aunos do cur<>o em que estiverem 
matriculados. Estas companhias :;erão com mandadas poe capitães 
ou officiaes subalternos do quadro elfecti vo do Exercito. 

Art. 36. No intuito de deS•3nvolver o gosto peh carreira mi
litar, os alumnos sarão graduado,; por merecimento nos diversos 
po::!tos, desrle o de cabo de esqm\Llr;t ate ao de counnan•laute, 
usando do:; competente,; •li:>tinctivo:>. 

Art. 37. As denominações •lo,;tes postos pat'it os alnmnos offi
ciaes, set·l'i:u: alumno-commandante, alnmno-major, alumno
ajudanto, alumno-capitão, alnnmo-tenente, a!umno-alferes; e 
para os aluamos inferiores e ctbos as me,;mns do Exercito, pro
cedendo sempre a palavra- alwnno. 

Art. 38. Os aJumnos assim grarhuvlos assumirão as funcções 
de seus postos !lOS exercícios geracs em que o respectivo in
structor o determin:1r, e nas formaturas solemnes do corpo de 
alumnos, mas sempre sob ~\ direcçrto tle olficiaes •lo collegio. 

Art. 39. Na abertura das aulas em cadrt :nmo, os alumno,; 
assim distinguidos deporão suas insignh1s, aJim de serem dellas 
revestitlqs os que as houverem conquistado no ann" anterior. 

Art. 40. Excepto as fachiuas ou qualquer outra f<tina incom
patível com a ida•le dos alumnos, toLio o serviço militar ou 
collogial será feito por elles, segundo suas graduações, com
tanto que dahi não provenha prejuízo para os seus estudos. 

CAPITULO lli 

DA DISCll'LlNA ESCOLAlt 

Art. 41. Nenhuma pessoa estranha ao estabelecimento, salvo 
autoridade suverior, tel'i1. nolle cntra•ht som pl'êvia licen~·a do 
commandante ou do ajudante do collegio. 

Art. 42. E' vedado aos alumnos occuparem-se no estabeleci
mento com a redacção de periodicos, bem como entregarem-se á 
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leitura de livros que prejudiquem os bons costumes e o cumpri
mento de seus deveres collPgiaes. 

Art. 43. Os alnmnos interno>', em regra geral, poderão ter 
snhida aos sabbatlos depois tias aula:;;, deven•lo recolher-se ao 
collegio no dia e hom. que lhes l'or tletm•minado. 

Art. 44. Os alumuos não pOLlerão sahir sinão acompanhados 
por seus paes ou encarregados; ou por pessoas qne os mesmos 
indicarem, salvo autorisae<'io especial delles e consentimento 
expresso do commandante. 

Ar·t. 45. Os alumnos HÚ podem ser vh:litados durante as horas 
de recreio, sendo que essa visita so será feita por seus paes, ou 
por pessoas competentemente autorisadas. 

Art. 46. Os meios disciplinares, sempre proporcionados á 
gmvid:ule das faltas, serão os seguintes: 

I.• Notas mas nos livros tlas aulas. 
2.• Exclusão momentanea da aula ou do campo de exere.icio. 
3 .• Privação de recreio com ou sam trabalho de escripta. 
4.• Privação de sahillas nos dias deter-minados. 
5. 0 Reprehensão particular ou em ordem do dia. 
6.• Prisão na sala do estado-maior. 
7.• Exclusão elo collegio por tres a seis 1lias. 
8.• Baixa rlefinitiva das gr<\1\uaç\íes. 
9.• Expulsão attennada. 
lO. Expulsão ostensiva. 
§ 1. 0 Os dous primeiros meios disciplinare;; serão applica•los 

pelos professores, instructot·es e mestres; os ci11co seguinte,; pelo 
commanuante Lio collegio; os ue ns. 8 e 9 pelo conselho disd
p\inae e o Lie n. 10 pelo ministro ua guerra, sobre pl'Oposta dos 
conselhos de instrncção e lliseiplinnr reunidos. 

§ 2.• A exclusão temporari:t eonsiste em envi:tr-s) o alnmno 
ao pae para e~te corl'igil-o. A expul~fio uttenua1la significa qne, 
vota• la a retirada do alumno, ser-lho-1m p:)rmittido, ou a pesso:t 
qne legitimamente o I'llpresenhtr, rei(UOt'el' su:t exll!nsão do 
collegio. 

Art. 47. A clistl'ibuição do tempo no collegio será feita de 
modo qun para os alumnos haja mais ou menos nove horas 
para o somno, oito para trabalho e sete para toilette, refeições 
e recreios. 

CAPITULO IV 

DA l''REQUENCIA 

At1. 48. A presença nas aulas será verif\cad;t pelos guardas. 
O professor, o instructor, ou mestre 11oderão marcar ponto ao 

alumno qne srJ retirar da aula. ou exercício sem licença. 
Art. 49. Ao !Llumno flUe por motivo justificado tid ta r a uma 

ou mah; aulas, ou trabalhos no tJwsmo dia, so marcará um unico 
ponto. 
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Art. 50. A justit1ração das faltas commcttillns pelos alumnos 
sct•á feita pemnte o commamlnnte do collegio. 

A1·t. 51. Deverão as faltas 1lo::; ulurnno,; ser notadas cuitla
tlosmncntc, a1im de que se cumpr<~ o 1\bposto no seguinte 
artig-o. 

Art. 52. O alumno que commetter 40 lhltas, aind~. que sejam 
estas jm;tificadas, penlerá o anno e será excluido do estabeleci
mento. 

Porlcrá, porém, matricular-se no anno seguinte, caso o mereça 
pot' sua conclucta o applicação; não levando-se em conta a sua 
ilhv:le. 

Pm·agi'apho nuico. Por uma falta nãojustillcada marcar-se-hão 
t.lous pontos. 

CAPITULO V 

D.\S RlcCOM!'ENSAS 

A1•t. f>3. As rec"lll\)ensas conferidas aos alumnos são: 
1." Boas notas no~ livros tlas aulas. 
2." Licenças excep~ionae~ para passeio. 
:l.• Elogio em ordom do dia regimental. 
4.• Promot,:ilo aos diYer~o~ postos tlo corpo tlo alumnos. 
r>." ltbt'ripçiln no «Q;mdro de Ilonra». 
(i." l\ledalhas dt: ouro llcnniHin;HI:Is: Dnquo dn Caxia;;, Almi

rante Bat•roso, l\la!'quct. do llet·val, Visctmtlo de lnlmúnm o 
Conrlc 1lc Porto A lec.:Te. 

Pat•ngrapho nnir:o: ,\s recompenS<lS do n. l silo <la attribni(·iío 
dos [H'ofi~s,.;orcs; as dos ns. 2, :; e 4, do commmHiante ; a uo n. 5, 
do con·;olho de in;;trucçito; o a tlo n. !;, r lo ministro da. gnerrn, 
solJI'e prnpostr~ tios conselhos do instrncção, e tli,;ciplma. t'etuüt\o~. 

A1-t. 54. As cinco medalhas de que tratn l' n. G do artigo 
antoriol' serão conferidns com solomnidado no llm rlo curso (após 
o exame tio "wrln,·e~a) o n:t ordem citada, aos nlumnos qne 
tivct·cm sitio cla~silicados nos cinco primeiros logn!'e,.; o rtno 
tenham notao-: riu bom pt·ocetlimcn to. 

A l[i:;tl'iiJnidio des:>no> mertllltas se rcnlizarit em ~e~são solemne 
pre~irlirh peiÓ ministro tla guerm, presentes o commandante tio 
col!egio, o njndante c o.-; membros do co!'po docente. 

A esta sessilo, p:tra a r1ua\ pode!'á o commanrlantc convidar 
reprt~setll;mtcs do ensino pu\Jiico, antoJ•idatles civis e militares, 
devorá m;~j.;tir o corpo de alnmnos. 

Art. 55. Um dos professores tlesignado pelo comrnandante 
pronunciar!~ nesse acto um discnrso ailerptado á solemnida1le 

Paragmpho nnico. Os alum~to~ qne obtiverem as referidas 
me•la\has ele ouro as poderão n:mr em totlos o5 actos da vida 
civil ou militar, e contarão, como tempo de s•Jrviço militar para 
todos os atreitos, monos para baixa ou demissão, os dons nltimos 
annos do curso. 



At.TO:i DO I'ODEH EXECUTIVO 103 

TITULO III 

DO TEMPO LgCTIVO, DAS AULAS E DOS EXAMES 

CAPITULO l 

DO TEliiPO LECTIVO E DAS AULAS 

Art. 56. O tempo lcctivo começará na primeiro <lia util ele 
a b1·il e terminará a 31 de dezembro, sendo emprcgatlns em 
nxamo,; linacs, fL•rias o exames tlc aelmbsiio os moze-; elo jannirn 
a mar~·o. 

Paragrapho unico. Os.exercicios geraes c p:1,;seios milil<1re,; 
realizar-se·hão de junho a julho em dias determinados pelo 
commandante. 

Art. 57. A distrilmição <lo tempo par:1 o ensino theorico c 
pratico será rcgula!la de moelo IJIIC : 

l", em cada aula a lição não cxceela de uma. hora para o our~o 
sccnnrlario e de 45 minutos para o de aelaptação; 

2", o intcrva\lo de uma auht á outra nunca s0ja menor do 15 
minuto:;;. 

CAPITULO I! 

DOS E X A :li E S 

Art. G8. Do dia l a 20 de marçe: <lc c1el:t anno se clrectuariio 
não só os exames de ;ulmissão como os dos al11mnos do estabele
cimento, f]11e por motivo justi!lcado não os houverem prestado 
na ópoca regulamentar, 011 que se acharem incluídos n:1:-; e\ispo
siçõos tios arts. 81, 82 e 84. 

Art. 5D. Encerradas as aulas do Collogio Militar, começarão uo 
primeiro dia util de janeiro os exames do curso de :-~claptnção c-, 
do secunda rio. 

Art. 60. Os exames nas ma terias ela primeira seric o lia se
gnndn, do curso de adaptar;ão constarão do provas oraes, havrmdo 
somente uma prova es{~ript:t do pol'tugucz, a qual versnrú sohrn 
um dictado de extensão rar.oavel, oxtrnhido de um dos li\Tos 
udoptados em classe. 

Paragrapho unico. A pa.ssagem dos nlumnos !lc uma para 
outra cbsse das duas primeiras series do referido curso, se fará 
do conrot·millade com as notas dos respectivos professores, um:t 
vez que taes notas abonem ao,1 mesmos alumnos em todas 
as classes da. serie em que se acharem matricnlaelos. 

Art. 61. Os examAs nas materhs <la terceira serie constarão 
ue provas escripta e oral, feitas em dias difi'erentos. 

§ 1. 0 A prova. escripta constara de um exercício de re!lacção 
sobre assumpto facil, com elementos fornecidos por um dos 
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membros da com missão julgadora; duas questões concretas de 
arithmetica vrntica ; uma de elementos de g-eographia; uma de 
geometria pmtica (tachymetria); umr~. de elementos de historia 
pntda. 

§ 2.• A prova oral constará de: leitum ex1,ressiva e analyse 
elementar de um trecho do livro adoptado em cla~se ; questões 
sobre assnmpto estudado entre a> materias indicadas para a 
li<;ão de cousas (elementos de sciencias physica,; o hi::>toria 
natum l). 

A commissão examinadora poderá interrogar o alumno sobro a 
materia da sua prova escripta. 

§ 3.• A prova oral durará 30 minutos no maximo para, cada 
examinando. 

Art. 62. O exame tina\ do curso do adaptação da matricula 
no 1• anno do Gymnasio Nacional, OU.J10 do qualquer instituto 
secnndario de e1lucação integral tla R.opuhlica, nssim como dará 
as vanta~cm; concc•litlas por lei aos alnmnos que toem cuJTicHlwn 
vilre das escolas primarias. 

Art. li:l. Os exames do curso Hecuntlario serão do Rlllficiencia 
ou finaes, segundo haj:l o alumno de continuar o estudo da materia 
on o bnha concluiflo, e de madttreza ao terminar o cul'ilo. 

Art. 64. O exame de sufficiencia constará de prova o!'al e os
cripta, cabendo no mnximo 30 minutos para o exame oral de 
caria materia, sendo os alumnqs arguillos sobre assumvtos ensi
nados no correr do anno lectiYo. 

l'arag-rapho nnico. Não se exigirá este examn JYlfa as aulas de 
de~cnlw, mnsica e gymnastica e as outr;l~ matet·ias !lo~;ig-nadas 
no art. li, visto fJUO os alumnos sómente serão snbmettidos aos 
exames de taes matarias no lim do curso, constan1lo elles apenas 
de provas praticas. 

Art. 65. os exames lln:ws constarão !lo provas escripta e 
oral, havendo mais uma pratic•• p<tra as aulas do sciencias phy
sicas, de historia natural e de geogrnphia. 

§ 1. o A prova oscJ·ipta de sciencias, hem como a do litteratura 
nacional, versara soLre fJUestõ,1S comprehendidas no programma 
do estt11lo, as qunes serão formulnda;; pelr~. commb:-;ão examina
dora, n:1 UIOSLill\ ocl'asiiio da prova, e não pudot'i'\o exceder de 
Qtlt\tro, devendo ser as mesmas para totlcs o~ alumni)S. A do 
estudo complete 1la lingua vernacula constara de um exercício 
de composição ou estylo sem subsidio ministrado pela mesa 
exnmina(lora e da analyse etymologica e logica de um trecho 
classico; a de francez constarti. de duas partes: versão de um 
pequeno trecho de prosa portnguez:• corrente e facil, e tra
dncção de um trecho poelico francez nunca menor de 15 linhas; 
a de lingua allemã o ingloza constarà de tradncção de um 
trecho inglr;z ou allemão, tamhem pelo menos rle 15 linhas. 

§ 2." No exame linal de sciencias, l·elll emnu no de litteratura. 
nacional, a p1·ov:t oral constará de argui~_;[o :-:obro a uw.teria 
en~inada no decurso do anuo lectivo. 

No de lingua vernacula consta1·á da am.ly~e etymologica e 
log-icl\ de um trecho classico e de noções historicas da lingua. 
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No de línguas franceza, ingleza e allemã se exigira leitura e 
traducçilo de um trecho de pro.;;ador facil (sem diccionario) e 
analyse. 

~ 3. o O tempo concedido para solução das questões da prova 
escl"ipta não excederá de Ires horas, e tinalisado este prazo os 
alnninos a.presontarão os re,;pectivos trabalhos no estado em que 
so acharem, assignando cada um o seu nome em soguitla á 
ultima linha que houver escripto. 

§ 4.• O examinando que, terminado o prazo mat•cado, não 
tiver dado começo a solução das questões, ou só houver P.Scripto 
sobre assumpto estranho its niesmas, ou quo assig-nar em branco, 
ou confessar a sua inhabilidade, será considerado reprovado. 

No caso em que o examinando não tenha dado começo á solução 
das questões, deverá elle declarar por escripto o motivo que o 
levou a assim proceder. . 

§ 5.• O alumno que entregar á commissão examin"dora sua 
prova escripta, concluída. ou mio, dtwot·á se retirar immcdiata
mente da sala de exame. 

§ 6.• O exame escripto sara feito a portas fech~tdas e o oral pu
blicamente. 

!'\ 7. • E' expressamente vedado aos alumnol servirem-se, no 
neto do exame, para qualquer (lm que seja, de papel, notas, 
livros, ou outros objectos não Jistrilmidos ou permitti•los pela 
commissiio examinadora. 

§ 8." O papel distrilmitlo será rubricado pelos membros da 
mesma com missão. 

Art. 06. A commissão jnlgadorn. dos exames de snfficiencia se 
comporá de tros professor,·s, devendo, smnpro quo !'or possível, 
sot· um delles o da mataria ~obre que versar o exame, cabendo a 
prosidencia do acto ao mai,; antigo. Achando-se impedido o pro
fessor da ma teria, o commandante nomeara ontrtJ proff)ssor do 
estabelecimento que tenha idoneidade para o enc:·t·go. 

Art. 07. Nos exames finaos será a mesa julgatlol'a constituída 
pelo professor da respectiva. aula e por mais dou:, memlJros tio 
corpo docente tlesigna<los pdo commandante, caueudo a presi
dcncia ao mais antigo. 

Estando impetlido o pro f ·ssor da disciplina sobre que consistir 
o exame, providenciará o eommandanto do collegio segundo o 
disposto na ultima parte do art. 66. 

Art. 68. Logo que a cou1missão examinadora tiver recehido 
todas as provas escriptas, encerral-as-ha em um involucro lacl'ado 
c rubricado pelos seus respectivos membros. 

Art. ng. As turmas para n. prova oral soriio orgnnizadas con
forme determinar o commandv.nte do collegio, ouvido o rcsp9ctivo 
pro."cssor. 

Art. 70. Na provn. oml cada examinador não poLlerá nrgnir 
mais de 20 minutos ao mesmo alumno. 

A arguiçiio será feib pelo nwnu:> J>OI' dous iHembros tla com
missão exmninadora. 

Art. 71. A prova oral eomeçara entre 9 e 10 horas e conti
mmrà até que hajam passado por ella to!olos os n.lumnos da turmu 
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sujeita ao exame do dia. Entretanto, o presi•lcnte da commissão 
examinadora poLlerit suspender o acto para dcscanço, por tempo 
que nlio oxce•la a meia hora. 

Art. i2. O alumno que sob qualquer pretexto negar-se a 
responder a alguns dos examinadores, ou q no não se apresentar 
a exame, salvo impedimento justificado perante o commandante 
do collegio (que poderá marcar-! he novo dia pura exame), será 
consid<)rítdo reprovado. 

Art. 73. O alnmno que, temlo começ:tdo :t prova. oral, tvloecot· 
repentinamente, de modo a não poLler proseguir no exame, scr:'t. 
apresentado ao medico •lo collegio que dará pm· oscripto parecer a 
respeito do seu estado. No caso de molestia que hnja impo:;sibili
tado o alumno do tormin:w a prova, far:i. cite novo exame oppor
tunamente, a. jnizo do commandant·• do collogiõ. 

P.tragrapho unico. As disposições do artigo antcr,cdcntc s[o 
npplicaveis ao alumno que adoecer no acto da prova escriptl. 

Art. 74. Para as provas praticas de sciencias physicas, de 
historiu naturul e das outras materias designatlas no art. ll 
será dado o prazo de 15 minutos, sendo concedi•lo para as de 
geographia e desenho um espaço de tempo razo,wel, u juizo da 
commissão. 

Art. 75. Nosexames das m*terias enumeradns no m·t. 11, 
serão as mesas ,inlgudoras compostas de tres membros sob a, pre
siLiencia do mais graduado. Serão constituhlas por instrnctorcs e 
mestres, podendo'o commamlante do collegio, para completai-as, 
nomear coadjuvantes tio ensino pratico, ou outros otnciacs empre
gados no me~mo collegio e que tenhmn as precisas habilihtt,'ões. 

Art. 7G. No julg<.tl11ento dos exumes praticos e re,;pectiv:t clas
sificação, observar-se-ha quanto possível o estabelecido neste 
regulamento para os exames theoricos. 

Art. 77. Os cfi'citos da reprovação nos exames pratic.os, que 
são effectuados no fim do curso secunlhll'io, serão os mesmos dos 
exames theoricos. 

Art. 78. Terminados os exame,.; de cada dh, a commissão ex
aminadom, tomando em considervção ns provas exhibidas, usava
liará p()r meio de quotas de O até 10, tendo cuidado~amonte om 
vista as notas da conta de anuo, c tomará •lepois [t m6Liia de 
todas as quotas obtidas por cMltt alumuo. 

Ser·ão considerados approvados plenamente os alumnos que obti
verem a média 6, 7, 8 ou 9, si'nJJlcsmente os que obtiverem a 
média 3 c fracção, 4 ou 5, e rep,·ovados os que obtiverem a 
média 3 ou infct•ior. 

A média I O dar:i. distincçrZo. 
A fracção l/2 e as superiores serfio tomadas por l nas aprcchc

ções precedentes. 
Art. 79. Concluídos os ex:unes oraes de c:t•la aula, a commis

são examinadora f<tr::i. ~t classiticaçiio, por ordem do merecimento, 
dos alnmnos npprovados. 

Art. 80. Do resultado dos exames de toclos os alumnos da 
mesma aula lavrar-se-hu termo especit\l assignatlo pela commis
são examinadora. e pelo se~retario do collegio. Desse termo fará 
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o mesmo secretario um extracto anthenticc>, f[Ue serit publicado 
nas folh~s de maior circulação. 

Art. 81. O alnmno que na epoca regnlnmentnr for approva1lo 
em tOllas as materias 1lo anno, menos em tmt,l, teriL tlireito a 
fazer exame desta em março seguinte. 

Art. 82. O que for reprovado em duas materias, havendo ob
titlo approvação com tlistincção nas outras, terá direito a ser 
admitti<lo a exame no periollo marcado para a admissão dos 
alnmnos 1lo collegio. 

At·t. s:L Não potlcrá continuar no osbtheleeimonto o :tlnmno 
do cm·so secnndario que for reprovado •luns vozes na mesma ma
teria, hem como o que deixar de prestat· exame em dons annos 
consecutivos. 

ParagTaplto nnico. O alumno 1lo curso do adaptação, qno no JIO

riodo de cinco aunos não concluir o mo::nno cur,;o, sorit c:s::dnido 
do estabelecimento. 

Art. 84. O alumno qne, por motivo jnstilicado, não tivet• pre
stado exame no fim do anno, tem direito a prcstal·o no anuo 
seguinte, na época detet·minada pelo al't. :JS. 

Art. 85. Os alumnos approva1los om todos os exames tinnes 
deverão prestar no fim do eur~o o exame de mrrdu,·e ~a. destinado 
a verificar si possuem a cultura intellectual indispensavel. 

Este exame versará sobre questões ger'<tcs e será feito por um 
progl'amma cuidadosamente organbmdo pelo conselho de instru
cção. 

§ 1.0 A commissão julgadora destes exames de nwdure~a com
por-se-ha de nove membros: quatro professores tlo Collegio 
Militar, dous professores particulares, dous lentes uns escolas mi
litares desta Capital e o commandante do collegio, ou o n.iudante 
do me,mo estabelecimento no caso de achar-se elle impedido. 

§ 2. 0 O commandante do colle~io, ouvi!lo o con~ellto de in
strucção, organizat·á annu:llmento e sublllettel'á à n \'l'l'ovação 
do Governo a commissão julgadora, destes exames. 

§ 3. 0 O exame de madttrez(t constará de provas e::criptas e 
oraes, feitas em dias alternados sobt•e as materias constitutivas 
Llo curso, as:;im Llivididas: 

a) lingnas, especialmente a portugueza, litteratnra nacional ; 
b) mathematica e noções tle astronomia; 
c) noç~es de plty~ica, chimic:t, mineralogia, geologia, botanica 

c zoologia; 
d) geographia e ltistoria especialmente do Brazil. 
§ 4.0 Para c:tda prov<t escripta o examinando terá o prazo ma

ximo de quatro horas. 
§ 5.0 Haverá ainda provas praticas sobre geograpltia, noções tle 

physica, chimica, mineralogia, geologia, botanica e zoologia. 
Art. 86. A approvação no exame de madure~a do Collegio 

Militar habilitará os alumnos a proseguit· em estudos !'npo
riores nas escolas militares, e terá valittlde para a ma tL"it;ula em 
qualquer escola ou academia da Republica. 

O~ exames de madUI·eza serão julgados pelos m :smos processos 
que os exama finaes, e aos cinco alumnos que mais se distin-
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guirem, assim em estudo como em procedimento, serão conferi
das as medalhas de ouro rle que trata o numero f\ do art. 53. 

Art. 87. Os alumnos h,ti,ilitados mediante o exa,me tle madu
reza terão pref••rencia sobre quaesqner outros can<li<l;t tos a 
matl'icnla no curso geral das escolas mil;tares, do conformidade 
com o regulamento destas. g para esse effeito o commandante 
enviará com antecedencia ao Governo uma relação por ordem de 
merecimento dos me:>mos alumnos. 

TITULO IV 

DO 1\IAGISTERIO E DA ADMINISTRAÇÃO 

CAPITULO l 

PESSOAl, DOCgNTE 

Art. 88. O pessoal docente compõe-se do 22 professores, trcs 
instructores, dous mestres para esgrima, gymnastica e natação. 

Aos professores incumbe : 
l•, comparecer üs aulm; com pontunlirlade, dar lições nos dias 

e horas mm·c:ttlos, occupando-se exclnsivamente na classe com o 
ensino das materias qno pi'Ofessam e, no ca:::o de impetlimento, 
participar ao commandante com a JlO~sivol antecmlencin.; 

2•, compa,recer ás sessões do conselho de instrncção e netos de 
concurso; . 

3°, cumprir o programma de ensino, o qun.l deverá set' limi
tado a doutrinn. exclm;ivamente util e substancin.l, evitn.mlo com 
maximo cuidado ostentaçiio apparatosa dA conhedmentos; 

4•, começar e concluir o ent:~ino ,Ja aula ~t ,;nu c:wgo, por uma 
seria de lições tendentes a ligar o assnmpo ;~o rias disciplinas 
anteriores e snbseqnentes ; 

5", propor aos alumnos todos os exercidos f} no lhes possam 
desenvolver a intelligencia, norten.r o caracter e l"ot·talocer os 
conhecimentos adquiridos ; 

G", marcar com 48 horas de antecedencia, pelo menos, a ma
teria das sn.bbatinas escriptas, habilitanrlo os alumnos a este ge
nero de provas para os exames ; 

7", marcar de tres em tres mezes para o curso secundario e 
3a serie do curso de adn.ptaçiío, um concur;;o sobre questões de 
matarias ensinadas, jnlgar com cuid,tdosa ttttenção as provas 
deste concurso, e a vistn. deltas propor ao conselho de instrucçfío 
até SPis alumnos merecedores da inscripçiio no - Quadro de 
hont'.l,- ; esta tlbtincção deverá ser levad;t em cont:t por occa
sião do resumo trimensn.l tlas notas o da org,tni7,tlção das médias 
ou contas de :tnno dos alumnos; 

8•, fazer a prelecção de que trata o art. 8• § 5°; 
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Y., compareaer aos exames qos dias e horas determinados, 
funccionando nos mesmo.s exames como presidentes ou arguen
tes, conforme lhes competir; 

10, observar as instrucções e recommendações do commandante 
no caso concernente á policia interna das aulas e auxiliai-o na 
manutenção da ordem e du disciplina; 

11, satisfazer a todas as requisições feitas pelo commandante 
no interesse do ensino ; 

12, requisitar do commandante todos os objectos necessa.rios ao 
ensino de sua aula; 
. 13, dar ao commandante, para ser presente ao conselho de in
struc'<ão, na época competente, o programma de ensino da sua 
aula, justificando as alterações que julgar conveniente introduzir 
no programma anterior. 

Art. 89. Os instructores farão o serviço de estado-maior pot· 
escala e poderão ser encarregados de quaesquer outros compa ti v eis 
com o exercício das respectivas funcções. 

Tanto os instructores como os mestres terão livros do carga e 
descarga dos objectos a seu cargo concernentes ao ~nsino do qne 
estiverem encarregados. 

Art. 90. As aulas do curso secundaria, de que trata o art. 10, 
serão regidas por 16 professores assim rlistribuirlos: I para gram
m<ttiel portugueza expo5iti v a; I par·a gmmma lica historicada lin
gu:t portngnez:t; l p<tr•a litteratm·,t naeiotHtl; 2 para l'rancez : 
estudo elementar e pratico, estu1lo complementai' e pr·atico; l para 
inglez; 1 para allemão; 3 para mathematica elementar (arithme
tica, ulgebra, geometria e trigonometria); 1 par·a geographia 
geral; 1 para historia e chorographia do Bl'azil; l pam historia 
geral ; 1 para desenho e geometria pratica ; l p:wa rw~,:ões con
cretas de astronomi:l, physica e chiurica, e 1 par.t noções concretas 
de mineralogia, geologia, botanica e zoologia. 

Haverá, :.lém tle~tes, 6 professores para o cut•so de adaptação, 
assim distr·il111i'l"" : -2 para gr·ammatica portugueza elementar; 
1 pat·:t oleme11t 1s dn lti~torht patria e gcogruphica; 2 para ele
mentos rl.e ar,tluneti,~a e geometria pratica, e I pa,r;t lições tl.e 
cousas e noçõ,,>l pt·aticas elementares de sciencias physicas e na
turnos. 

Art. 91. O professor que se desviar do cumprimento do seus 
devet·es será advertido em particular pelo commandant8'; si com
metter segunda falta, o com mandante leval-a-lm ao conhecimento 
do conselho de iostrucçã.o ; em caso de nova reincidencia sera 
ouvido o mesmo conselho, e, com a cópia da respectiva acta, com
municado o acto ao Governo, que poderá impor ao delinquente 
suspensão de um a doze mezes, sem vencimentos, salvo direito 
de recurso para tribunal competente. 

Ar•t. 92. O comparecimento dos empregados do ensino para o 
serviço das aulas ou exercício 15 minutos depois r.b hora murcatia 
nu distrilmição do tempo I ·cth-o, sel'á contado como falta, e do 
me6n1o modo o não comparecimento as sessões do cuo::,elho de 
instrucçiio e a qualquer dos actos a que são sujeitos pelo regula
mento do collegio. 
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Art. 03. As faltas commettillas em um mez só })Oderão ser jus
tificadas perante o commanda.nte do collegio com recurso para o 
Governo, e a folha que se remetter para~· repartição competente 
mencionaril. as faltas justificadas para a deducção da g1·a.tifi
cac;ão e as não justificadas para as perdas do ordenado e gm.
tiiicação. 

Art. 94. Os professores só perceberão a respectiva gratificação 
quando em exercício, exceptuando-se os casos de impedimento 
por serviço publico, ohrigado por lei, e duas faltas por mez, a 
juizo tlo commandanto do collegio. 

Art. 95. O membro do magisterio que escrevet• tratados, com
pemlios e memorias sobre as doutrinas ensinadas no collegio, 
tora direito it impre~são do seu trabalho pot· conta dos cofres 
publicas, si, por ullla commissão de pro!es~ores idoneos estranhos 
ao conselho de instrucção, for a obra julgada de utilida,Je ao 
ensino, e mais :i. gratificação pecuniaria, proporcional á impor
tancia do escripto, marcada pelo conselho e dependente de 
approvação do Governo. . 

Art. 9G. Constitue abandono do cargo a fttlta por tros mezes 
consecutivos sem justificação antes de expirar este prnzo. 

Art. 97. A vagtt de professor de qnalqueranla, quer do curso 
secundaria, quer do curso de adaptação, será preenchida me
diante concurso. 

Art. 08. Só poderão inscrever-se para o c0ncurso á vnga de 
professor as pessoas que aprc>;entarem : 

1°, licença do noverno, si forem militares; 
2°, rede officio ou folha corrida. 
Art. 00. A inscripção para o concurso será aberta na secretarb 

do collegio, no prazo de oito dias, contrvlos 1Ltqnelle em rtn·~ o 
commandante tiver conhecimento officinl de quo a vaga se deu, 
fazendo-se publico pelas folhas de maior circul;lção o Diario 
Official qual a vag·a que tem de ser provida, o prazo m;trcado 
para a inscripção dos candidatos, que nunca sera menor de quatro 
mezes e nem maior de oito, e os artigos regulamentares con
cementes ús hahilitnções. 

No prim~iro ~lia_ ntil que se ~egnir áquelle em qne terminar o 
praz0 da lliSCrlpça?, ~eunir-se-ha O com;elho de ÍllStrncçfio llê\l'<t 
JUlgar sobre tt adrmssao dos candidatos ao concurso e organizar a 
relaçfí.o dos quo forem habilitados e hem assim eleger os dons 
examinadores e o juiz <lo concurso compondo estes t1·es membros 
a commis,;ão julgadom. ' . 

Paragr;lpho unico. Dado que o conselho de instrncção resolva 
não tirar do seu seio os dous examinadores a que se refere este 
a~·tig~, o commandante, autorisado pelo ministro drt guerra, con
Vidara pessoas estranhas ao corpo docente do collegio . 

. Art. lOO. Constituída a commissão julgatlora, rlesignar-se-lm 
dm e ho;a _ramo começo rla:; provas, sendo isto nnnunciatlo pelas 
folhas dwrms com a convemente antecedBncia • 
. Al't. 101. Os co~cursos para o provimento dos lognres de pro
less~r .se effectuarao no collegio perante o conselho do instrncção, 
presuhdo pelo commandante, e as provas serão: 
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1." Prova escripta; 
2. o Prelocçiio oral ; 
3. o Prova pmtica ; 
4." Arguição dos examinadores sobre os assumptos das provas 

escripta e oral ; 
5." Prova pedngogica, que consistirá em uma lição ou lições a 

Ulll<t classe. 
Art. 102. As tres primeiras provas versarão sobre pontos orga

nizados pela commissão julgatlwa no dia de cada pr0va; a 
cscripta será a portas fechadas, e as outras serão public;tS. 

Art. 10:3. A arguição sobre o ohjocto tla prova oml se realiwrit 
em acto consecutivo á exhibição da mesma prova, e a arguição 
sob!'e a pl'ova, escripta, no dia seguinte ao da leitura publica, tla 
prova. 

Art. IOL Haverá prova pratica para o concm'so das seguintes 
matet'ias: physica, cltimica, mineralogh, geologia, IK>tanictt, 
zoologia e geographia. 

Art. 105. As provas do concurso terão Jogar denlt'o do prazo 
do tres mezes, depois de encerrada a inscrip.,:ão dos candidatos. 

Art. 106. O professor qu'J não comparecur a qnalt]tier das 
prov<lS sognmtl, terceita c fJllarLt do concurso, ponlcrá o dit·oito 
do voto. 

Art. 107. O& pontos para as provas do concurso serão for
mulatlos pela, commiGsão sollro os assumptos mai;; importantes 
das disciplinas da, cadeira. 

Art. 108. Na prelecção oral, assim como na, proya, petlagogica, 
o candidato fallará um:.- hora sohro o ponto, que lho coubet· por 
sorte. Cad;t uma, dellas deve abranger o aSSitmpto dentro do 

tempo marcado. 
Art. 109. O pr:1zo da prov;t escripta, será de cinco horas, no 

maximo, o de nnm hora o rla ]Wo,·a pratica, deventlo carb um 
dos cx.unina•loros ar·gnir c~ula cttllllitlato por c~paço de 30 lltinu
tos, pelo monos. 

Art. I lO. Um regimento especial organizrvlo pelo conselho 
de instmcção e approvado pelo lloveeno dctinit·á todo o processo 
do concurso. 

Ar·t. lll. Concluída, a ultima prOV<l, serii:otodasjulgadas pela 
commis,;ilo, que mnittirit pot' escripto o juizo fundamentado soLre 
c;tda uma tlellas e proporá a classiticação dos cantlidatos. 

De posse deste parecer e de todos os papeis referentes ao con
curso, o conselho de instrucçilo procederá á votação nominal sobre 
o merecimento dos candidatos, ticamlo excluídos o,; que não ollti
vcrem llous terços dos votos prAsentes. 

Procedorarlopoisigualmente por votação nominal áclassilicaçiio, 
em ordem de merecimento, dos candidatos que h ou verem sido 
admittido:> pela pr·imeira votação. O que obtiver maior som ma de 
votos será proposto ao Governo pelo cons )lho de instrucção. 

No caso de serem dons ou mai:> candidatos, que obtiverem a 
maior somnm 1le votos, d~sempatarit o commamlantc do collegio 
com o seu Yoto de qmtlitlado. 

Art. 112. O candidat•J proposto sorit nomeado pelo Governo. 
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Art. 113. O concurso será annulladn quando tiver haviLlo pre
teri(}ão de qualquer formalidade essencial. 

Art. 114. Os cfl.ndidatos excluhlos na fórma do art. 111 po
derão de novo concotTer passados dous annos. 

Art. 115. Na falta Lle candidatos pat'a o primeiro concurso, o 
conselho de instrucção, findo o prazo para elle mltrcado, deverá 
espaçai-o por igual tempo. Si durante este novo prazo nin15uem 
se inscrever, ou si forem inhabilitados os candidatos inscnptos, 
poderá a vaga ser preenchida pm· nomençiio do Governo sobre 
'prqposta do conselho de in~trucção. 

Art. 116. Os professores, bem como os demais empregados do 
collegio, são sujeitos ao regimen militar. 

Art. 117. Terão os professores os mesmos direitos e vantagens 
de que gosam ou venham a gosar por lei os professores •las es
colas militares da Republica. 

CAPITULO ll 

DA ADMINISTRA.Ç'ÃO 

Art. 118. O Collegio Militar terá o seguinte pessoal adminis
trativo: 

l commandante - otficial superior de corpo cspechtl, pelo 
menos com o curso •las tres armas; 

1 ajudante- capitão ou otficial supet·ior, pel<) menos com o 
curso 1las tecs armas; 

1 secretario - official elfectivo do gxcrcito; 
1 escripturario ; 
2 amanuenses ; 
1 bibliothecnrio; 
1 quartel-mestre- otficial effectivo Llo Exercito; 
1 agente - idem, idem ; 
4. commandantes de compllnhia- otficiaes subalternos ou ca-

pitães effectivos do Exercito ; 
1 medico; 
8 inspectores de alumnos; 
1 porteiro; 
1 enf~rmeiro; 
1 roupeiro; 
3 guardas de 1 a classe ; 
5 guardas de 2• classe ; 
Os serventes necessarios. 
Art. 119. O commandante do colleg-io é a primeira autoridade 

do e~lltbeleciwento; suas ordens seriifl torminantes e obrigatorias 
para todos os empregados ; exerce supet·ior inspecção sobre o 
cumprimento do~ progr;tmrras de ensmo e hora1·io escolar e 
sobre os exame,; ; tisca I iza todos os mais ramos de serviço do 
collegio ; regula • de•ermina o que pertencer ao mesmo collegio 
e não for especir.lmente confiado aos conselhos. 
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O commandante do collegio é o unico orgão official o legal que 
põe o estabelecimento em relação com o .Ministerio da Guerra. 

Art. 120. Serão nomeados por decreto o commandante o o 
ajudante; os in:;tructores, os commandantes do companhia, 
quartel-mestre, agente, mestres, inspectores o porteit·o, por por
taria do Ministerio da Guerra, merliante proposb do comman
dante; os demais empregar los serão nomc;u\os pelo com mandante, 
dependendo de appt·ovação do Oove!'llo a nomeaçiio rio S'lcrct.\rio, 
escl'iplnt·ario, all.lll.Il\lOliSf'S o hihliotl10cario. 

Art. 1~1. O comm:tmlanle, o njwlantc. o merlico, os niT!t~ia(]S 
em]H'egarlos IUt arlministmção, os inspectores e o porteiro são 
ol1rigarlos u residir no estabelecimento. 

Art. 122. O commandante do collegio us1rà nos actos os<·olares 
das insígnias rio C:Jr·onel e quanto aos empregado:> da a'lruinis
traçiio e do ma.~·isteriu, Yigomrit o que estivm· e.;hutJ!ecido p<tt'<t 
as escolas militares, ca!Jen<lq aos inspectores honras de alferes. 

Art. 123. Além das attribuições que lho são rhdas, ao com
mandante incumbe mais: 

l. o Correspond ~r-sa dir-"cta:JJente, em ol1jecto <1 J S3t'\·iço do 
o.;t:tho1ecimento, com qualquer atltori<la.•le civil ou milil<tr; 

2." Informar ao Govomo sobre as pessoas idonea~ par.t o.; em
pregos da arlrninist1·ação tlo co\legio, qnanrlo não I hil competit' a 
nomeação ; 

3. 0 Nomear ,Jentre os emprog.tdos tla admin:stt'.1<;[o, n t f':d ta. ou 
impedimento.tle qutlquot' dellos, qu3lll o~ :mh.;titn:t pl·ovisot·i·t
mente, dando logo parte deste acto ao Governo, ~i o provimento 
do logar não for do sua competencia; 

4. 0 Dar, por motivo justo, licença no.> cmpt·egar!o.;; do rollegio 
som perda de vencimentoR, eomtante qne a lkcnç:t n:"lo exce•l:t 
de·15 dias; · 

5." Informar annu dmente ao Governo solll'c o comportamento 
e modo por qu'J dnsempe:1h:un os seus rlovcre;; to lo; os empre
gados uo collegio, quo forem ele nomee1ção rlo me3mo Governo ; 

G. 0 Apresentar annualmentc ao Governo, pot• tot!o o me7. de 
fovereiro, um relatorio nbrevü:vlo do estado rh colhgio nos seus 
tres ramos doutrina!, a:lministrativo o disciplinnr, comprchen
dendo os tr .• halhos do anno fin•lo e o orçamento <l:1s despeza~ para 
o immcrliato. No scú rolatorio proporit os melhoramento~ quo 
!'orem necessarios para a boa administraç:'io o disciplin:t rlo osta
belccimrmto; 

7 .o Fazer a divisão do qua1rtuor aula, quando o lllltncro t\:) 
ulumnos ou a hyg-iene escolar exigir esta me,lioln ; 

8. 0 Rubrictt' todos os livros de escriptnrGção do collllgio cor
denar as (le;;pezas r\e prompto p:1gamento; 

\),o Mandar de tres em tr·es meze:> aos pae;; dos alumnos, on a 
quem su:.;; vezes fizer, informações relativas ao pt·ocetlimento o 
applica~~iio tios mesmos uhunnos ; 

10. Tomar as providencias que forem urgentes e não importa-
rem augmento de desp3za; . . 

li. Dar pos:>e aos professores o mais empregarlos do collegio ; 
12. Nos casos de o !Tensas graves á moral, demittir o empregado 
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r1elinrruente, si for do sua nomeação, o suspender o rJue for de 
uomeação do Governo, até a decisão deste ; 

13. Potler requisitJr, por necessidade justificada perante o Mi
nisterio da Guerra, olilciaes subalternos de corpos especiaes ou 
alferes alumnos para auxiliarem o serviço ; 

14. P;ISSar a externo o alumno cuja permanencia no estabele
cimento, dnran~e a noite, sejtt inconveniente ; 

15. Reprr"sentar no Governo sobre qualquer caso omis[lO neste 
regulnmento e propor as modificações que lhe tlictarem a pratica 
e as necessidallcs do ensino ; 

16. DL•signnr qnnlqner otlicial em serviço no estabelecimento 
para auxiliar o ensino theorico ou pratico. 

Art. 124. Ao ajud:mte, o r1nal :lCl'tunnlnrá o cflrgo de com
mandante do corpú do alnmnos, :dém do qno lho incumhe segunrlo 
outras disposiçõ·'s de~te regulamento, compete : 

1." Substituir o commandante rl0 collegio em seus in1pecli
mentos ; 

2. o Dirigir e fiscalizar o serviço feito pelos commaudantes do 
comp:1nhins •le alnmnos; 

3. 0 lnspeccionar o serviço geral do e,.;tahelccimento par.> quo 
este se fnça conforme as disposições em vig·or ; 

4. 0 ltccobor e trnnsmittir :.ts ordens rlo commrtnrbnt .... , detalhar 
o sorviço g-el'al, or.Jin:H'io c cxtrnm·tlin:u·io do •·ollegio ; 

5." Pnrt\e1par dial'illlllfmtc ao cummandante tllllo rpwnto oc
correr no collegio c qnc mcreç.> sor levado afl sc•n conheci
mento ; 

6." Voriticnr e l'Uhricnr torlos os documentos d·1 receita c des
peza relativos no col!cgio o fazel-os ehegnl' ús mãos do comman
dnnte ; 

7." Policiar o estabelecimento; 
8." Fiscalizal' o emprego e consumo das munições do gnerra; 
9." Requisitar os ol>jectos de quo se careça para a repara(;ão o 

conservnção do mate!'inl de guerrl\; 
10. Fiscalizar a c0nservnção de todo o editicio do collegio e 

suas depcndencias, bem como a mobilia e material do ensino; 
ll. Reeel:er dos professores, instr·uctores, mestres e inspecto

res, informações rel:ttivns ao procedimento c npplicn~·i\o tios 
alunmns; 

!2. Instruir os negocies que subirem no conhecimento rlo com
man•lnnte, nssim relativos á pat·to disciplinar, como ú economica 
do estahel cimento; 

13. Propor ao commanrlante tudo rtu:mto lho parecer conve
niente ao bom andnmento e progresso do col!egiu. 

Art. 125. Nos impetlimentos do ajmlante, será este snhstituido 
pelo otncial mais gmduaLlo dentre os instructores e o vessoal 
adminbtrn ti v o. 

_Art .. 120. Ao secretnrio, além do que lhe éprescripto por estas 
drspo:;Jçôt~s re:;nlnmentares, incumbe : 

1.• Redigir, expedir e receber toda a oorrospondencia officiul 
sob as ordens do commnndante e segundo suas instrucções; 

2. • Distribuir, dirigir e fiscalizar os trabalhos da secretaria ; 
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3. 0 l<'ornecer as precisas informações e encaminhar loLlos os l'c
querimentos feitos ao commandante do collegio; 

4.• Escrever, registrar e archivar acorrespon1lencia reservada; 
5. o Lavrar os termos de exame e as actas das sessões dos con

selhos de instrucção, disciplinar e economico ; 
6. • Preparar os esclarecimentos que devam servir de base aos 

relatorios do commandante; 
7 ." Fazer escrever sob sua responsahilil!a,le as altet•ações occor

ridas com t01los os emprega<los do collegio, alterações das quae:; 
serão trimensalmente, segun,lo as oruens em vigor, remettidas 
certi<lões authenticas ás repartições competentes; 

8.• Registrar em um livro especial as faltas ou pontos 1!0 
11essoal docente do collegio; 

9.' Assignar os termos de matricula e o regbh'•J de J':d ta:; dos 
almnnos; 

10. Escripturar os livros de tel'mos ue nomeaçiio do todos os 
fnnccionarios ; 

11. Avisai' os membros constituintes das mes·ts f'XamitHuloras 
e annnnchtr os dias de exame e commlmicat· o~ em r11te se dcyo 
reunir o conselho de instrncç:1o ; 

12. l'l'opor ao comnmn1lante tml1l r1uanto for a liCIII do SCI'YÍ\O 
da secretaria ; 

];). Mandar lavt':ll' c ~uhsct'OYI)t' "~ t·un! l'a~t".< '111" fl,•\':1111 S0t' 
a:o~ig-n:ulos pelo commandantc. 

Art. 127. Ao escripturario incumbe : 
1. • Lavrar todos os contractos rtne tlevam set• as;;ignados pelo 

commandante ; 
2.° Fazortodaa escriptut·aç:"lorolativ<t ácontahilidadee lavrar 

todos os tet•nws do conselho economico ; 
3. o Fazer tl;ariamente o ponto dos empre;~w.los e extraltit· no 

fim do mez um resumo para os Iins convenientes; 
,L o Fazer toua a esc ri ptur .• çiío f[UO lhe Cot• <listril.Jni,la pelo 

secreta do e <]no não pertcnç:t ():;pecialmon te n outro •!lllJH'•'gado, 
Art. 128. 1Us amanuenses cnmpt•e ox,wut;tr o.> tt-cllmlhos do 

cxpotlient.e que lhes forem dbtrilmidos pcJ!o ~:;ect'otario e consot•
var em dia a escripturação a seu carg·o. 

A um dos amanuenses incnmlJe, al<nn 1lisso : 
1. o Fazer annualmente o inrlice das rleliiJerações do commnn

llnnte e dos conselhos, lJU') contiverem disposiçúes pernmnen tes ; 
2. 0 Lanç;u• no livro dtt porta os despachos cujo conhecimonto 

interesse ás partes; 
3." Inventariar todos os ohjectos ]lOJ'tencentes it secreta1·ia e 

suas tlependencias. . 
O outro amanuense é enca,regado •lo arcltivo e conservará 

em boa ordem todos os papeis da secretaria, scgntHlo <18 in
sh·ucções f[Ue receber do secretario. 

Art. 12\J. Aos commandantes de companhia, al:im rle snas 
ohrigações get·aes e do que lhes é preceituado pot• este regula
mento, cabe ainda : 

1.0 Applicar todo o Sf!U zolo c esforço. para que os alumnos 
proeerlam com a mais rigoro~a correcção c sejam solicitos no . 
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cumprimento 1lo:; seu" deveres dentro e !<'n·a llo cstahelo
cimento; 

2." Fazer m .nter a maior or,lom c asseio no:; ;\lqjamentos de 
suas companhias; 

3." Pat•ticip<tl' diariamente ao njudalite tudo quanto occorJ•er 
com os aJumnos de sua eompanhi:t u qne lllOI'O(,:a sot• lovado ao 
conhecimento do commnn!lante 1lu coll<~gio ; 

4.• Apresenta!' annualmentc nma rolilção dos alumnos, na 
qual venha menciolléHlo o seguinte: graduações, nomes, datas 
de matricula, idade, 1•remios, castigos o iwlicnçii.o tios annos 
do curso em quo so acham ma tl'icu btdos ; 

5.• Fazer a es·~riptlll'itçiío de to1las <IS altm·açü:Js occonidas 
com o pessoal de suas companhias. 

Art. 130. Ao medico incumbe : 
1.• Prestar os soccorros do sua arte que se tornarem 11roeisos, 

por occJsião de qualquer accidente, hem como tratar em suas 
enfermidade.;; os indivíduos pertonc.mtes ao collegio e nello re
sidente:> ou em sua~ 1lependencias; 

2. 0 l'rocetlot· á in~pocçiiu tio s:wlo nos in<lividno,; f!llO o C<•m
mandante designar; 

3.• Rev::~.ccinar os alumuo3 do eollegio; 
4.• Examinar a. qna:t•LHio tias drPg-as o rcmerlios rpw receitar, 

antes de applica•Jos aos enfermos, dantlo pal'te ao cumumndante 
de qualrJuor nnormoJida<lo qno encontro não s<\ :~ este respeito 
eomo 0111 relaçiiu ús 1liobs o mui:; ~orvi<J>o; ria enfornuria; 

5." Examinar ao.; rof'<'ic;ões dos nlunllw:i; 
G. • Aprcsontilt' ao ro!IIHtatHbntc tio collogio !l<J pt'Íinoiro dia 

de cada lli<]Z um mnppct nosologico dos alnnmus tmtados na 
onfermnl'ia tlnranto o moz antcec,Jonte, eottt as l'e . .;poctivas 
observações; 

7." Dar instrucçüos o perlir ::1s provi,Jencias qne fo1·em nocessa
rias para que o serviço clt\ enfermarh\ o rla amlmlaneia se lhça do 
melhor modo possirel; 

8.° Commnnicar immetli:Itomente ao comman•lauto qualrgwr 
caso suspeito de molestia infecto-contagiosa qne se manifost<:l no 
estahelocimonto, iwlicr~ndo a nocos,idade tl.3 prompta remoçiio dos 
alnmno.~ :v•ommetthlos, os qu:ws H:io po lerão ~er teutados no 
collegio sob pPetexto algum ; 

9." Communicar sem pel'd 1. de tempo ao commrtnr.lante o estado 
do alumno nt·ommettitlo de molcstia grave, alim rio que seja clle 
removido !In collogio pa!'<t a ca::;a de seus paes, on, uiio havendo 
qnom surts vezes faça, parn log:w conveniente; 

lO. Da1· instrucções por éSCI'iptn ao enfcl'lllcit·o sobro a oplili
caçii.o 1los J'ome,Jios, liichs o o Hmis ']11'-l <"Dnviet· au tmtauwnto 
dos ulumnos ; 

li. Notar no livro d:t cnf<Jt'lll:ll'ia o dia em que os alumnos 
nolla entram ou sr~ltem, consignando o rliagnostico formulado 
sobre as molcstirts que so!Trornm. 

AI'l. 131. Haverá uma enfermaria e nmbulancia tio medica
mentos para. uso dos alumnos. 

§ I." Deverá r~ oh formaria satisthzer o~ principias de hygiene 
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escolar, contendo accommo,laçõe~ S()pararlas oncle se devam 
recolher os alumnos onfocmos segundo a sua i1lado ou desen
volvimento physico. 

§ 2." Serit a enformari:l. estaholecitla em uma das depemlencias 
do coll<3.'"·io o quanto possível •listanto das sala~ cio aula o de 
ostn1lo o de outros log-ni't)S f'I·oqnonta•los pelo:; aiiUnnos om sons 
tJ•ahalhos collcgiaos. 

§ 3." Em obo lioncia a princípios sanitarios elementares que 
devem pre)irlir á organimção da8 casas de ensino, e de accordo 
com o significado tht palavra amhulancia (c1•eação hospitalar 
tempomrh.t), somente podem St3l' tmta•Jos no cullegio alnmnos 
acommottitlos de enfermiclades leves on accidonttes, e bem assim 
será limitado o numero o qualidaclo de medicamentos na ambu
htncia contidos. 

§ 4." Conterá esta pequeaa pharma~ia collogial : 1", substan
cias medicamentosas propl'ias par.t a primeira applieação nos 
casos <h opitlomias reinantes nost;t Capital : 2", moolic:unontos 
npplicaveis a certos accideutcs commnns na vith collcgial, como 
incisões on talhos, queimaduras, contu,;ões, hemorrh~g-ia Iusal, 
lu:mçí!es, fra~tura:;, otc. 

Art. 132. Ao qnartol-mesl re, além,ln '[llC j:'1 lho foi proscripto, 
compctll : 

1." Fazer e assig-nat' os pedidos de tndo quanto fnr ncccssario 
para o ensino e domais ramns de servi<;>o do P.o\lc~in, " <!o qno 
for requisitado pelo ajn<lante, !'ara rup tra,Jín e con~crvação t!o 
material escolar e de guerr;1; 

2." ltceclicw, nt'l'ocadat• o di~trihnit'. ''"lll'ot'lllt~ :1s neces,;ida,lcs 
do sctTi,;o, todo o matel'ial, •L111do :-;;lhicb ac·J; olt}'<~los '1111' csti
VCI'ülll snh sn:t gn:trcla, ]tO L' meio tln nota~ e111 11111 I ivro, com 
<lcdara.;-iln da na tnrez:t o lll'oç·n~ o]P~S· ·s olt})••tns, ti:! I'''~ ;o:t :1 

quem l'omm entregues e <>lll Yirtndo t!o quo or,lem; 
:L" B.ccobet• c ter sol! sua gunrda totlrts as)"''' 'S rJn <~rm:tnwnto, 

equipamento c r.u,lamento, instrnmenLd c nt•msilio.', pet·tcn
centcs ao collegio, e do quo nilo estejam particularmente 
encarreg·ados outros empregados; 

4.0 Esci'iphmtr em um livro toclos os oltjectos recebidos e on
trados para a arrccadnção a seu cargo, declarando o di::~, da 
entrada, a smt procedoncia o o preço tle cada um; 

5.° Fazer as follms relativr~s aos vencimentos dos f'mprega
dos superiores e subalternos, rcc~hor a impol'tancia clessas folhas 
na repnrtiçilo competente o eff,:ctnal' os respectivos pagamentos. 

Art. 1:13. O ng·cnte o ospodalmentc cncarrngado tio rr~twho 
dos alumnos ; é immccliato fiscal d::~, cJespcn,;a, c lo serviço c lo ro
feitorio r. ela cozinha, o do assci<l ckssas dopendoucias do estabo
lecirnonto; f:t.z fiS •·omprns ele twlo rtnantf, for prceiso pam o 
rancho e cozinha c lhe for nrdenaclo. 

Para as comprns em grosso "so fat·ão os noccssarins annnncios 
com a devida antccodeucin, sendo Jweferidos os nel'ociantes cujas 
propostas forem mais vantajosas. Uma commissil.o composta de 
membros do conselho cconomico exnminará os ohjectos quo entra· 
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rem para o estabelecimento. A essn. com missão se reunirá 
o medico, quando se trabr de generos.alimenticios. 

o comm:wdante po•ierit.encarregae qualquer empregwlo da 
administração do collegio de algumas das compras que se houve
rem de fazer. 

O agente teJ•ú um livro de carga o descarg•t de todos os ohje
ctos flUe e4iverem sob sua guarda e responsabilidatle. 

Art. 134. Ao l.Jibliothocario incuml.Je: 
l." A guarda e conservação dos livros, mappas, globos, qua-. 

dros e objectos 1le qualquer natnrer.a, lJem como das mr~morias 
e lll[tÍS papeis ou mannscriptos ; 

2.o Ter em ho:t ordem e tlevidn.mente catalogados o:; livros e 
mais papeis da hibliotheca; 

3.0 A escriptur<tção da entrada tle livros e mais oljjectos, por 
compra, rlon" ti v o, ou tlistribuição ; 

4.o Prnpór ao commnndante a C•)llllll'a tlo li\'l'os fJUO in teres~ 
sem ao ensino do collt'gio ; 

5. 0 Ministrar aos ofTiciaes, aos membros do corpo docente e 
ao,; alnmnos as ol.Jras que rlesejarem con~nltar, não sendo por
mitlido o omprestimo de livros da hih!iothec~t. 

Art. 1:~5. Ao inspector cumpre : 
l. 0 Vigiar com todo zelo e solicitude o procedimento e appli

cação 1los alumnos, inspirando-se p·tra esse delicado encargo nos 
salutares princípios da moderna arte de educação, usando de 
moderação e d~licadeza, aconselhando paternalmente aos alumnos 
e dando-lhes const.mtes e evülentes exemplos do cumprimento 
pontual tlo dt'vor ; 

2. o Cumprir tortas as ordens I]Ue !lw forem determinadas 
pelo njudante e ofTicial rle serviço; 

3. 0 Apresentar :1o ajudante, vor intermetlio do offichl de 
serviço, um relatorio do que houver acontecido na. classe, espe
cialmente no que se referir ao procedimento e applicaçiio dos 
alumnos; 

4. o Tomar conhecimento dos trabalhos prescriptos aos alumnos 
pelos professores, CJIIOr sejam elles relatiYos no estutlo, quer ao 
cumpt·imento de penas; 

5. o Acompanhar os a lu mnos á entrada e sahida dns aulas, e 
attentamente observal~os nas salas de esturlo e durante a hora 
de J·ecreio, animando-os em seu trabalho; 

G.0 Examinar os livros e as mesas de estudos rlos alumnos, não 
perdendo oc~asião •le pôr em relevo os deveres inherentes ao 
asseio e civili•bde; 

7 .o Comer a mesa com os alumnos, prescrevemlo-l!tes regras 
de civilidade relativas ao acto da refeição ; 

8." Não recolher-se ao respectivo cubículo •loS"dormitorios sem 
que estejam todos os alumnos acr~ommot.lados e dormindo; 

O. o Observar, além do que se passa na classe a seu cargo, 
tudo quanto de irregular occot'rer no movimento ge1'al dos 
alumnos; 

10. Não se ausentar da classe a seu cargo sem prévia 
licença, 
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Os inspectores são auxiliares do ajudante e do otllcial do estado
maior. 

Art. 136. Ao porteiro incumbe : 
I. o A ;;uarda, cuidado e tiscnlização tLt limpeza d;t~ sal<t>l, ondtJ 

funccionltrem as aulas e os conselhos, compartimento do com
mandante, secretaria, arcltivo, moveis e mais ohjectos existentes 
nessns tlependencias •lo collegio; · 

2.• A recepL;ão dos papei:; e requerimentos das partes para 
lhes dar a convHniente ditecção; 

3." A distribuição dos guardas para o serviço das aulas o oxer
cicios, roup:u·ia, enfermaria e outt·os mistot·es, do con!'ot·miu ale 
com as ot·,tcns •lo njudantc; 

4." A expedição ria corrcspomLmci:t rp1o lho foi' entt·oguc, cor
respondencitt que inventariara; 

5.• Registrnr diariame11te o [lDllto dos atum nos; 
6.° Fazer diariamente o ponto rios emprc•gado;; o cxtrahil' no 

fim do mcz um re;;nmo pnr<t o,; tin;; con \'nlli••tll"s; 
7.• A distrilmição dos serventes parn os tt·,dmlhos I]IIC fot·cm 

neccssa!'ios ; 
8." Residir no estabelecimento e ter sob sua g-narrLt as chaves 

da portaria e da se~retaria. 
Art. t:n. Ao cnformeiro cümpcto: 
1.• Tm· todo o cuitlado com o asseio c ho:t •lisposiçiio lb onfer

nmria; 
2.• Cumprir exactamente o qnJ for prescripto pei;IS rcceibts 

medicas; 
:3. 0 Tr·atar com to•L~ a delic.tdcza o C<\l'inho os nlumnos ell

fermos; 
4.• Levar ao conhecimento do njudaute os pedi•loo; sob1'0 Incrli

camelltos, e ao •lo a.;·ente os pedidos sobre didas; 
5.0 Observar com S0!icitlule o . .; phenomeno.-; morl1ido3 I]Ue S'} 

passarem durante a ansencia do uterlko, tlando a este communica
ção exacta de quanto tiver observado. 

Art. 1::18. O roupeiro tom a. seu .:argo : 
1.• Recehct' •la nutorilla•le competénte o enxoval dos alu-

mnos; · 
2.• Marcar com o numero designado c;vl t pe<,:l •lo enxoval; 
::J.• Ter escrupuloso cni•lado com a roupa dos alumnos llcposi

tqda nos armarias da roupa!'i t ; 

4.• Entregar, mediante rol, ao encarreg-ado da lavag.·m e en
gommado a roupa dos alumnos, e hem assim n-; peças do 11so do 
refeito rio, copa, cozinha e en rerrna.ria ; 

5.• Receber a roup:1 lnvad;t e engommnda, verificando si está 
de acco!'.lo com o rol e se acha tmta•l<t com cni lado o a,o,;!io; 

6.• Assentar em livro proprio o recebimento 1lo enxoval dos 
alumnos; 

7." Entregar ao alumno que se rotimr •lo collegio as peças tlo 
enxovall]ne nesta occasião possui!', do qne lavr·ará. not:\ em um 
livt·o pat'lt este tlm destinado. 

Parngl'apho unico. O roupeiro serà coadjuvaria pelos gua!'das 
e serventes que forem precisos. 
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Deverá o roupeiro, no caso •lo verificar qualquer inft\tcçiio das 
clausulas do controcto, por parte do encarregado dn. lavagem o 
engomma•lo da roupa, lev,,r o facto ao conhecimento do aju.Lnnte 
ou 1lo otnchl do est:ul~-maioe. 

Art. 13V. Os guar,Jas teJm n. sen cargo vcl'iftcar a presença 
dos alumnos nas aulas c cumorir as ordens relativa>; nos domai> 
serviços filiO lhes forem i teta lliados. 

Art. 140. s~rão a•lmitthlo,; os serventes que bastem ás 
necessidades do estabelecimento, e to•lns as obrigações quo lhes 
couberom seriio rogulad;tS pel.t autori•htlo competente. 

TITULO V 

DOS CON.SELIIOS 

CAPITULO I 

DO CONSELHO DE INSTIWCÇÃO 

Art. 141. O conselho •lo instrncr;ão s::J compõe •lo comman
•iante, como pre:sidonte, dos prnfe5sore.3 c •l"s auxil iams •lo onsino 
lhcorico. 

Quao•lo su tmt·<r •lo c:1,;ino pt'.ltico, bmhon1 Ettitrl pal'lc dcllo 
os instrnctorc~, o.> cornmaudant•.!S •18 C011tp:tnlti<t o me~tt·u~; c, em 
se trat.tndo do ns;mrpto r·elativo á hyg-ienc e~c,,l.,r, tarnhc!m 
fará Jlltrte •los te C<ll13elho o nvltli••o do esta h 'lncimnnto. 

At•t. 142. Sit•) :dtri!,uiçõJS [ll'ÍV<ttivas •lo Coln;elllo de ln
strucçiio: 

1. o Orgnniz tr, p[tra serem ai! optados depois de appmvaçito 
do Governo, pt·ogrammas circumstanci:vlos p:u·:t o rnsino ; 

2." Org-aoi;mr· o rcgimrmto especial dos co•Jcnr~os de qtv trata 
o art. 110; 

3. 0 Organimr, além dos respectivos pro~rammas, o ho
rario,_ e approvar os compcndios que deva 111 >-Or adoptados 
ua:> nnlas; 

4. 0 Or,:.:anizar os progr[lmmas •los cxflmes do eollc.~io; 
5. • Propor ns rcfot'm<~s e melhoramentos qnc convier intl'o

duzir no ensino •lo collcgio; 
6.• Prestar as informaçõ~s o tlat' os pareceres fJHC llw forem 

axigidos pela:> antorida<les cmupetcntes ; 
7. o Eleger os dons examina•lorcs e o juiz dos <'oncnrsos, apre

cia!' o l'Csnlóvlo •lestes e propor quem n::J seu cnte!lfler está 
no caso <lo ser nomea•lo ; 

8.• Decidir as inseripções JJO- Qu:t~lro <lo honra- e outras 
distincções cootiJI•idas aos ulumnos, á. vista das propost:1s dos 
respectivos professores; 

9.• Elahor,1r cui,ladosamcnto o programmn. rios exames de 
1nadure~·a ; 
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10. Ot•ganizar a commissão julgadora desses exames; 
11. Organizar, para ser presente ao ministro d11 guerra, a 

relação nominal dos alumnos com direito as medalhas de ouro, 
ouvido o conselho de disciplina; 

12. Propor, de accor1lo eom o conselho d) disciplina, a pena 
consagrada no nrt. 40, n. lO ; 

13. Arbitrar a gra.tilicação 1\e que trata o art. 05, in fine. 
Art. 143. Além das reuniões tlo conselho de ínstrucção previs

tas pe1ns disposições deste regulamento, podera o commandante 
marcar outt·as, sempm que o exigit• a conveniencin. do ensino. 

Art. 14,1. Os avisos pat'a a reunião do conselho 1le instrnc•;fío 
serão pot· cscripto a cnd<t um dos membros do mesmo conselho, 
1\esignando o dia, a hora e a matet'ia de que se •leverá tratar, 
quando esta não houver sido dada em sessão anterior. 

Art. 145. O conselho de ínstrncção não podet'it exercer snas 
fnncções sem que se reunam m:ü; 1lo mcta1lo 1lo numrt·o tob I <11• 
seus membros, que estiverem em exer·cicio do magi!:;terio. 

i\ rt. 146. Ao presidente do consolho 1lo instrncção, além de 
scn voto como membro 1\o mesmo conselho, co!npcto intervir com 
o voto <lo qualidade, nos caso~ de empate. 

Art. 147. O pl'csidente não 11o,lerá ter exercido ern ncuhnm'l. 
das conrmis-;õcs que, por convenicnci:c tio ensino, designat' o 
conselho de instrnc~,ão. 

Art. 148. Seutprc que for conveniente, tres ou nuis membros 
1lo conselho, por eseolh:c do pr·e~idenle, ~erão commissionatlos 
para emittir pareceres, preparar trabalhos, ou para tudo quanto 
for eomiueente no hem 1!0 ensino. 

Art. 140. Scra secretario do conselho o secretario do collegio, 
e a este fnnccionario, não ~cndo profe,;sor, não assiste o direito 
llc \'otnt·, ll·~m dr discutir, podendo porem usat• da pllavra para 
algu!ua. c·xplh!ç'lo, quando :>~sim dctermiuar o Jli'CSillente do 
conscllt·J. 

Art. 150. As pessoas que, som pet tencerc111 ao qua<lro ofl'cctivo 
do cot·po docente, estiverem no exerci cio do profns~orado regendo 
au\ns, lambem terão assllnto no conselho <le instrncção, não 
pod1mdo eomtudo toma!' pal'le nnquellas sessões em que s•J tmtar 
de matcrias concomcntes a conenrso. 

Art. 151. Verilicarla pnlo secretario a JH'üS~m~·a 1\o numero 
leg-nl th membros do conselho, dar·sc-lm principio aos tmbalhos 
de caJ:t sessão com a leitura, feita pelo mesmo sect·etario, da 
acta 1la sessão antecedente, a qu:tl sorti. posta em discussão e 
snhmottilht à votaç;\n, entendendo-se qu! foi unanimemente 
appi'O\':t•la f'cmpre qne não se suscitem reclamações contra sua 
fi'lelid.Hle . 
. Ar·t. 152. Os membrm do conselho que entenderem que na 

aeta niio se acham expostos os factos com a devid:t exactidão, 
terão o 1lit'eito de enviar a me~;a ns suas emendas eset·iptas, nppro
v:ula~ as quaes serão feitas do accordo com ellas as rectilicações 
rechmatlas, esl~revendo o secretnrio uma nova acta, que deverá 
ser li1ht c de novo submettida 1\ discussão o votação na sessão· 
seguinte. 
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Art. 153. As actas ddpois de approvadas serão assignadas 
pelo presidente e mais membros da congregação que se acharem 
presentes. 

O secretar·io assignara em ultimo logar. 
Art. 154. gm segui< la á votaçl'io da acta se passara ao objecto 

para que foi reunido o conselho de instrucção. . 
Art. 155. As sessões não se prolongarão por mais de duas horas, 

reservando-se a ultima meia hora pa.ra a apresentação e discussão, 
no caso de urg-encia, de quaesf}uer propostas ou indicações. 

Art. 156. Si por falta de tempo não se concluir em uma 
sessão o debate de qualquer int!icaçiio ou proposht, ficara adiada 
comn mataria principal da ordem do tlia para a primeira sessão, 
a qual será convocada com a maior brevidade. 

Art. 157. A todo membro do conselho assiste o direito de 
requerer verbalmente q·w se prorogue a ses~;l.o :1 tó mais nnm hm·:t. 
O requerimento de prorogação sara muito concisamentojustilicado 
e sem debate submettido it votação. 

Art. 158. O conselho tratará das questões que lhe forem 
submettidas, ou directamente, ou por meio de commissõe~ que 
elegerá para o estudo das mesmas questões. 

Art. 159. A nenhum membro do conselho serit permittido usar 
d<1 palavra mais de duas vezes na mesma discus&"io, exce
ptuando-se os proponentes de qualquer projecto e os relatores 
de commissões, que poderão usar da pabtvra até tres vezes. 

Art. 160. As votações do conselho de instrucç1ío set·ão regu
ladas pelos procassos seguidos nas cougl'egações das escolas mi
litares. 

Art. 161. O serviço do conselho de instrucção prefere a qu~l
quer outro no estabelecimento. 

CAPITULO li 

DO CONSELHO DISCIPLINAR 

Art. 162. Este conselho se compol'it do commandante, do aju
dante e dos commandantes de companhia. ~elle funccionat'ú. o 
secretario do collegio. 

Art. 163. Além das attribuições que lhe são conferidas neste 
regulamento, compete mais : 

1. o Consultar sobre aos meios apl'opriados para manter a policia 
geral, a ordem interna e a moralidade rlo estabelecimento; 

2. o Tomar conhecimento das faltas graves que os alumnos 
commetterem afim de que se cumpr<t o preceituado relativamente 
á distlibuição e applicação das penas. 

CAPITULO lli 

DO CONSELHO ECONOMICO 

Art. 164. Ao conselho economico incumbe: 
1. 0 Administrar não só os fundos do rancho dos alumnos, como 

ta.mbem os destinados a outras verbas de dispendio ; 
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2.° Conhecer do estado do cofre mensalmente, fazer os orça
mentos, verificar os documentos de despeza e estabelecer os pro
cessos indispensaveis para se julgar de sua moralidade; 

3.° Consultar sobre todos os objectos attinentes ao material do 
estabelecimento. 

Art. 165. São clavict\larios do cofre o commamlante do co1-
legio e o aJudante. · 

Art. 166. Os dinheiros que tiverem de entrar para o collegio 
serão recebidos pelo quartel-mestre. . 

Art. 167. Os fornecimentos de q nalquer natureza que sejam 
serão contrnctados pelo eonsolho oconomico, mediante concm·
rencia. 

Art. 168. O commandante convocará as reuniões deste con-
selho sempre que julgar conveniente. · 

Art. 169. As deliberações do conselho economico !leverão 
confot'mar-se, no que fm· applicttvnl, com as dispo,;ições do 
regulamento npprovado pelo decreto n. 164!J de U de ontnhro 
de 1855. 

Art. 170. As deliberações dos conselhos, que contiverem dis
posições permanentes para. o serviço escolar, IHio terão atreito 
~em npprovação do Governo. 

TITULO VI 

DAS DEPENDENCIAS DO COLLEGIO E SEU ~IATERL\L 

Art. 171. Par:t que melhor ministra!IO sqja o ensino, prinei
palmente o concreto ou pratico, haverá no collegio : 

1. o Um:t bibliotheca, contendo livros, mappas, glohos, cartas, 
revistas e quaesquer outros trabalhos que possam interns,;ar ao 
Cot'po docente, n1umnos e officiaes do estabelecimento; 

2. o Um gabinete e 1aboratorio necessarios ao estudo do noções 
de sciencias physicas e naturaes ; 

3. o Sahl de armas, contendo os olJjectos para o ensino de 
esgrima; 

4.• Campo de exercício e linha de tiro; 
5.• Picadeiro; 
6.• Appal'elhos necessarios ao ensino de natação e ao exercício 

de gymnastica; 
7. o Armamento, equipamento e munições para o exercicio das 

tres armas; 
8.• Caval1os emunres para os exercícios; 
9. 0 Alçasealvos: 
10. Um museo militar, contendo os differentes systemas de 

:.mnas brancas ou de fogo, specimens diversos de munições de 
guerra, petrechos bellicos e tudo quanto possa interessar a esta 
natureza de ensino. 

Art. 172. A direcção do museo ficará a cargo do instmctor de 
artilharia, sem remuneração alguma por este serviço. 

Art. 173,· O Governo e o commandante combinarão os meios 
de levar a effeito a organização da bibliotheca e do museo. 
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Art. 174. Quanto á mobilia e ao material do ensino, observar
se-hão os pl'oceitos aconselhados pela pedagogia. moderna~ 

Art. 175. Deverá ser cuida.dosamente observada. a hygienP. 
escolar, havendo toda a. solicitude nas condições das salas, da luz, 
do ar, collocação •los ha.ncos e da attitmle dos n.lumnos em classe. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. l7G. Fica extincta a. classe dos adjuntos, de que trata. o 
art. 23 do regulamento approvado pelo decreto n. 371 do 2 de 
maio de 1890, sendo os actuaes adjuntos elevados á categoria de 
professores. · 

Art. 177. As primeiras nomeações para o provimento das ca
deil•as creadas pelo plano de ensino do presente regulamento 
serão fJitas por livre escolha do Governo. 

Art. 178. O accrescímo de desp3za resultante da decretação 
deste regulamento e não previsto no orçamento da Guerra, cor
rerá por conta da renda do patrimouio do Asylo dos lnml i tios da 
Patría, de que trata o art. 4". · 

Art. 179. As·pcnsões taxada~ no art. 31 deste regulamento 
só são applicaveis aos menores quo se matricularem no cnllegio, 
da data deste regulamento em deante, fic:liJdo os actu,tes alumnos 
sujeitos ao pngamento das pensões estipularias no art. G8 do 
regulamento transacto. 

Art. 18iJ. São permittidos, como jogo.; escolares, GS quo, a 
juizo do comman<lanto, concorrerem para de~onvolver a força o 
destreza dos alumnos, sem ptirem em ri:;co a sua sautle. 

Art. 181. Para carla companhia de alumnos do;·ct·á ser limi
tarb a áre:1 •los rl)creio~. a qual set•it convenientemente ::l.l'bori
sad.t. Dessa area será um esp .• ço de extensão r,tzoavel pi·otogido 
por um hai·racão, aonde tluranto os I'ccreios se recolham o::; 
alumnos em dias !tumidos ou de sol ardente. 

E-:;te barracão poder::i. servir i5u tlm,mte para a <lUla de exerci
cios gymnrtsticos. 

Art. 182. 1-':' ]>rohilJido organizar 110 collegio, entre os alumnos, 
rif<1S, co!l,!ctas, ou snhscripções, S'ja qual ror o motivo. 

Art. 183. O commandante accommodará a !lirecção dos es
tudos rio cullegio de modo que, sem prejuízo dos alumnos ,já 
matriculndos, no principio do corronte anno soj:t posto em 
execução o plano de ensino rlo!ine::vlo 110 presente regula
mento. 

_-\rt. 18·i. Nos cas')s não provistos nos adigo~ deste regula
mento, tomaril o commat1rlanto as nece . ..:s:ui:ts providencias : 

1.• De conformi1l:ide co111 o preceilt:ado no rcgulanvmto da5 
escolrts militares do Exercito ; 

2." De accor1lo com a logislaçã.o oommnm; 
3." SegniHlo o seu critorio e expcriencia até de11nitiva decisão 

do ministro 1la guerr.1. 
Art. 185. Ficam revogadas as disposiç-ões em contrar·io. 
Secretaria de Estado dos Negocios 1!:1 Gueri·n, 2 de mnrç'l 1le 

1892.-Custodio Jose de Mello. 
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A 
Tabella de vencimentos dos empregados do Collegio Militar 

vgNcDn~~TO 

ANNUAL 

E:'llJ'ltEGOS 

Da administração 

Command:tnte •.•.•......••. , .. 

Ajudante ..................... . 

~ecretnrirJ, ..• , .•. ,., ...•..•.. , 

o 

"" " " ., 
"O .. 
o 

E'crípturarío ............ ,. .... I :600$ 
ÁlllflllttellSC .• ,., •••. •.,.,,,, , , , 1;0()()$ 
Biuliothecario .....•••.•.•..•.. 

Quartel-mestre ........... , , ..• 

t\g'ente., •......•........••.• , . 
1\lcclico ...•••••••.••..••..•.... 

Cotwunndnnte Ue companhia ... 

Inspector de alu•lJn()S, .••.••.• 
J>orteiro ..•••.••.••••••..•••.. 
Enfcrnletro ..•.•.••••..•..••.•• 
ltonpciro ...•.•.••..•.•....... 
Oun.rda d<~ f a classe ...•.•.•.• 
Gu:trf]a ele 2a classe ...•.....• 
~crventr~ ................ ,., .. ,. 

Do magisterio 

f>rofessor •.........••.•....... 

Instructor, .••..••••••.•....••• 

:Mestre de esg-riiiJa (pa.is·t.no) .•• 
Mestre de esgrima (111ilitar) .... 
1\Iestre de gymnastica •. '•· .•.. 
Mestre de music:t .•••.••••..... 

1:30:)~ 
1:300$ 
1:000$ 
1:200$ 

soo.~ 
GOO$ 

1;000$ 

1:ooo.; 
1:000.~ 

2:~00$ 

2:200.~ 

1:200~ 

800~ 
f>OI)~ 
coo~ 

GOO.~ 

000~ 
mo .. 

700-' 
700~ 
~00$ 
GOO$ 
400~ 
300$ 

OIH-tEHVAÇÔES 

g vnncimento~ ,J,~ COOIIIII~~ao 

:lCtÍV:\ "'~ Cll;,:P11ht•Í!'O~, CtJIIIO 
chefe. 

E ,-encimentos de commisRão 
n.ctiva ele en::"enheiros. 

g \"f_mei•neÍJtn~ (),~ C<llnlllissãn 
f)<~ l"<'Si<)I~Jl·~i I . 

I·~ vaut t~eu..; gcr:tes, si f1H mi
litar. 

E vencimentns de COJnnd-.;sã<l ele 
resi1 I encia. 

lch~!ll i1IP.rn. 
E V••llr:illl•!llt•H do ~Hl'Vit·o sa

nitari,,, C'IIH•• •mc:tt·t·L~~a·do clu 
cnfct•Jnat·in.. 

I·~ vcnciwentns lle CI)!JPIIissão 
•le resillencia. 

Uma din.ria qno 
2$000. 

niio exceda de 

• ••••. O que:: compete ou vier n cnm
petJr ans ·profe~sDres das cs
cohs Jnilibrc<.i. 

0005$ I~ n~ncill!Piltus ele conlltli~sii'' tlo 
rcsicl~ncia. 

500A 
1 :20U$ 
GOO~ 
500~ 

OBSBRVAÇÃO 

. Os professores que forem officiaes do Exercito, além dos vencimentos 
consignados nesta tabe!la, perceberão o soldo de suas patentes, 

Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, 2 de marco de t8U2.- C'ustodio 
José de ,,re:lo. 
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c 

Relação das peças de enxoval que são fornecid,as aos alumnos 
gratuitos, de accordo com a tabella de distribuição 

l~otiu~tS, pat·e~ ..........•.......... ,., ... , •.......... . , •..... , ..•.•.•..... 
(;nh~·.a. Ue haetilha................... . . . . . . . . . . . . . . . ...............•.....• 

~~~i~sf)~e e:~;~~;~,;'ti~~~:.: .': .":: .' ::: ." .":::: ::: .": ." ....... .':::: ·::::::::: :::::::::::: 
·l)ítns de ht·bn branco ••.•..••.............. , ...............•..•.. ....•... 
Cap·tcctr' com etUUiema o tres capas, S':!ntlo duns brancas e nma de algodi'if), 
(~apotc tle pannn ........•................................................. 
(~nhf-!rtnt• de hl encnrna.dn .. , ....................... .•............••...... 
llolman <I e haetilha .•.•...•.•.•...••••......•••••.•••••..••.•....•.....• , •• 
Ditas de Urhu pardo .••• , ....•.....•.. ,, ........... , .... , •..........•...... 
Dito de elasticotine .............................................. , ....... , 
Gorro de baetilha .............................. , ....................... '. 
Ditos de britn pardo ...........•..•........•............... , ..•.......... 
I>Jalin:IS, pn.r .•.. .....•.•.. ·····~······ ..•.....••...•.......•.........•.•. , 

DECRETO N. 751 -DF. :lnE ~IAHço DE 1892 

li 
1 
li 
1 
2 
1 
I 
1 
I 
4 
1 
1 
~ 
l 

O J\la!'echal \'ice-Presidente da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil resolve que o Consulado Geral na Snecia e Nornega, 
creado pelo decreto n. 150 de 14 de janeiro de 1890, passe a 
Consulado. 

O l\Iinistt·o tle Rsta<.lo das Relações Exteriore;; assim ó faça 
executar. 

Capital Fetleral, 3 de março de 189Z, 4° da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
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DI~CRETO N. 752 - DE 3 DE MARÇO DE 1892 

A hre ao l\linixterio tlos Nego cios .Ia Agricultura, Conmwrcio e Oh r a~ llubliea. 
Ulll credito de 1.2GS:15ü~2JO para occorrer ~Í.H clespcz:lf:õ com o Rorvif...'O t]e 

- F.:f:'.g"•ltos da citlar.Je- no primeir·o se1noxtrc elo cnrrPIIto <'Xel·cidn. 

O Vice...Presidcnt3 d<t Repnhlica dos Esta•los UniJos do Br,tzil, 
nós termos dn. autorisação f[Ue lhe fui con~e li• la pelo § 2° •lo 
art. 8" da lei n. 26 •le ilO de dezembro do auno lll'Oximo tin<lo, 
resolve abrir ao Minbterio dos Negocio,; •la Agricultura, Com
mareio e Obras PuiJ!i;)aS um credito de mil duzentos e sessenta c 
oito conto.:; cento e cincocnta c seis mil duzento.:; c cincomJta reis 
(1. 268: 156$250), afim de s·~r applica•lo ás despezns do :;erviço de 
-Esgotos da cidade-no primeiro semestre do concute exercício. 

O Ministro de i.<;8ta<lo dos Ncgocios th Agl'icu\ tnl'a, Cuuuncl'cio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital l:<'ederal rlos Estados Unidos tio Brar.il, :1 de março 
de 1892, 4° da H.epuhlica. 

FLOltL\ NO PEIXOTO. 

DECRETO N. 753- DE 5 ng MArtçn Dg 1892 

:M:tn,]n. :vlrypt:tl' o farlln.mcnto par:t :tprcsenl:ll,~ôc.:-:;, rl)ndas dP the1tt·o~ e pag. 

seio i}O.o::; ollicinc~ ll() Corpn dl~ Bl)mhnit·o~. 

O Vice-Presitlente da Repuhlica dos Eshvlos Unitlos rio rirnil, 
á vista d:t proposta do commandante do Corpo do Bnmhciros, re
solve "mandar qun se adopte como 2° nniLll"<ll • p:~r:t n8 :lprcscn
tações, rondas •le thcatros e JYlS'ieio •los ollid:tcs do mosmo CO!'[JCl, 
a\é1~1 do (jllC se a·~ha cstahcloddo n~ts tlisposiçõc'S respectivas do 
c.1prtulo 8° •lo re;:rnlnmonto approva,lo pelo dccl'eto n. \lfW9 de 
31 de dezembro de 1887, o fardamento con~tantc Lia dnscl'ipçüo 
que com este baixa. assignada pelo cn~·cnlteit·o .\ntii.o llo1u:.alvos 
do Faria f[UC ~ssim o faça execntnr. 

Capital Federal, 5 de março de 1892; 4" da H.cpnblica. 

FLORIANO PÉIXOTO. 

1intlio O onçal t'es de Faria. 
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Descripção a que se refere o decreto n. 753 desta 
data 

llOL~IAN 

Para apresentaçõos, rondas uns theatros e passeio.- De panno 
azul escuro, sem bolsos externos, abotoado ao centro c intl'rior
ment'l pot· botões pretos, gnarneciflo n·• fr·cnte, em volta e nas 
costurns later<•.es das esparlnDS, de ca•larço de seria tranç:vJo 
em losango, tendo de comJJrimentn o comprimento <lo braço es
tendido até ao meio da palm:t da mão, com abertura do lado es
querdo para a espada quando su~pensa em gancho do t:dim. 
Gola de vellndoazul com distincth'o ig•ral ao mol~lo, J,,mlada a 
ouro, <le um e outro lado da !'r···nt<'. !'latinas como as do 111odelo. 
Alarnar •s de cn.darço <le seda ign:d ú g-nar·nil;:'io do dnlr11nn, for
mados de tlous rarnos sop;trados p•ll' ,·/.illwlo azul e t"l'llrinndos 
em ponta. Dt>zeseis botões, co !locado;; nas pont ;;; dos alamal'es, 
de Ullt e ontr·o lado do peito, l'orJIIan•lo conraç•; l•ntii··, d·•ur:itlos 
hrilhante~ com o •li~tiudivo dn cnrpn. <':IJ'e..tlas d•J ~·,)!Indo :~wl 
com lr·c~ ho!õ",; donr·ado,;, lwilhanl·~s. i.~·n:~<·~ ao~ g-r·:uJd•J·; ''" di:;
tinetivo.- C:olçr,- De pann" ;tzul ~·~··m·o, cotrt d•1as "''"'l:t,; de 
cauar,;o, igual ao do dolman, em cad:t i'er·na, ~epar:trh~ P'''' n11m 
banda tio vellndo azul de um cenlillwtJ·o il•: l:trgnr.t.- Jlnlln,!t.
Kopi fie panno azul <Jscnro, cn"' 11111•1 ,·inta d·· Vl'li•tdo :tznl, 
gn:tl'III'Cido tln tl'es tJ'an.;aH ptr:dl••h.-; ll<H ''.\fl',)fij"' ,(,,; dou:; 
maior·es diof!Jfllros, co111 ;tralH>::co 1le cordão •lc <IIH'O n:L p:tl'tc 
alta, galão ,Jc ouro c cJniJlema hor hvlo sobre vellulo conforme 
o mo•lclo. Capa de brim do linho hr.tncl, pat'<c o veJ·iio, e de 
oleatlo para o tempo chuvoso. 

Capital Fedoral, 5 do março d<) lH\)2.- "1Httio GotJçrtlvcs de 
Faria. 

DECRETO N. 754- D" 7 DR IIIARÇO llE 1892 

Crea rlous logares do ajudantes da. locomot;ão e do trafego na. Estr.:uln. do 

Ferro Central do nrazil, especialmente encarregados 1!1) serviço no I'CSpe .. 

ctivo trecho da Cachoeira a S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do 
Brazit : 

Considerando que a Estrada de F·:rro Central do Brazil não 
apresenta, na linha que se dirige a S. Paulo, uniformidade de 
bitolas; 

Poder Executivo 1892 9 
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Considerando que desse facto re,ulta a necessidade de bal
deação de mercadorias no ponto de juncção das duas bitolas; 

Considerando que dahi resulta tambem que o material rodante 
de bitola estreita não póde ser transportado para as officinas 
desta Capital e que na estação do Norte existe umtt olficina re
gularmente montada onde esse material é convenientemente 
reparado; 

· Considerando ainda que o trafego da linha da Cachoeira a 
S. Paulo tem tomado granue desenvolvimento e que seu movi
mento se manifesta com maior intensidaue das estações inter
mediarias para a do Norte, e por conseguinte independente
mente do que se realiza desta Capital para a Cachoeira, donde 
procede que qualquer irregularidade que se dê no trafego 
daquella linha prejudica o t!a linha de bitola larga pela accumu
lação de cargas que se da na Cachoeira; 

Considerando finalmente que os logares de chefes do trafego 
e da locomoção ja se acham sobrecart·egados de trabalhos que 
impedem a acção direcla desses funccionarios em relação á linha 
de bitola estreita : 

Resolve crear mais tlous logares de aj111bntes da locomoção 
e do trafego, directameute encarregados dos trabalhos respe
ctivo> da Estrada, da Cachoeira a S. Paulo, ticando ambos sujeitos 
á administração central da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

O Ministro de Estado do:> Negocioil da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas o íhça executar. · 

Capital Federal, 7 de março de 1892, 4• da Republica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 

Ant<To Gonçalves de Faria. 

DECRETO N. 755- DE 8 DE ~IAHÇO I>E 1892 

. o. Vice-Presiíl.onto lla Republica Jos Estauos l'nid~s do Brazil, 
a vrsta do que dtspõ::J o n. 8 do art. 8° da lei n. 2G do 30 de de
zembro do 18Vl, resolve tornar etrectiva a CI'cação da 4a compa
nhia do mesmo corpo, nos termos do parag-rapho unico do 
art. 2? do regulamento approvado pelo decreto n. 9829 de 31 de 
dezembro de 1887. 

O engenheiro Antão Gonçalves de Faria o fttra executar. 
Capital Federal, 8 de março de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antiio Gonçalves de Faria. 

ol'vfli:I'I.P~ 
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DECRETO N. 756- DE 8 DE 1\IARÇO DE 1892 

Approva as plantas polo processo de moenuas para os engenhos centraes de 

qnc é cessionari:t a C1lmpa.nhia. Geral de 1\Ielhorn.mentos do ~taranbão. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
em cumprimento do disposto no§ 7• do art. 8• da lei n. 26 de 
:m de dezembro de 1891, resolve substituir as plantas arresenta
das pela Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão para 
os dous engenhos centraes do assucar• e alcool de canna, de que 
é cessionaria, no valle do Pericuman, Estado do Maranhão, c 
approvadas pelo decreto n. 994 de 20 de agosto do referido 
anuo, pelas do systema de moendas de multipla pres:;ão, que 
com este vão assig-nadas pelo eng·enheiro Anti'io Oouçalves de 
Faria, Ministro de Estado dos Nogocios da Agl'icnltnm, Com
mareio e Obras Publicas, que asGim 1hra executar. 

Capital Federal, 8 rle març-0 rle 1892, ,,o da Repuhlica. 

FLORIA:-<0 PEIXOTO. 

A.nt,io Go11çal~es de Faria. 

DECRETO N. 75G A - DE 8 DE ~B.RÇO de 1892 

Derogn em parte o decreto n. 722 d~J 30 Ue j;J.n('it·o ,I~ 1SJ2 f"! trausfere o ~fnsen 

Nacional para a Quinta da Uoa-Yista, 

o Vice-Prasi•.lente da Republic:t dos Estados Unidoc.; do Brazi1 
resolve decretar : 

E' transferido o 1\Iuseo Nacional para a Quinta da Boa-Vista, 
ficando revogado nesta p:trte o art. 3° do decreto n. 722 de 30 de 
janeiro ultimo que creou o J11stituto de Etlucação Protl5sional, o 
qual deverá estabelecer-se no pt·oprio nacional em qn'l funcciona 
actualm~nte o Asylo do Meninos Desvalidos de Villa-Isabel. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Instrucção Publica, Cor
reios e Telegraphos assim o faça executar. 

Capital Federal, 8 do março de 1892, 4° da Republicn,. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 757- DE ll DE l\IARÇO DE 1802 

J\ltern n.lgnm:ts di~pnsiçii'es rlo~ regulamentos 1lo !\Iontcpio Ucrr~l de Economi.!!. 

dos Servidores do Esta•! o. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unirlos do Brazil, 
á vista do que representou o presidente do Montepio Geral de 
Economia <los Survidor,•s do Estado, resolve appt·ovar algumas 
da:> altumçõcs propo:;tns dos rcgnlamon tos por <Jn , S<) rego o 
mesmo Montepio, e 

Decreb : 
Art. 1. '' Firam altrrados os nrts. 31 c seus J'nrag-rnphos, do 

decreto n. 4fiô do 18 d() foY<Jt'<'iro de J8i0, o 10, do d<· n. (i!Jfi5 
uc G de julho de 1878, para o effeito de jnl.!:ar-~>e C<•n"litnida a 
ass<·mhló::t gorai, IJllaUdo estiverem reunidos mnis dn vintn con
trilminte::;, e o a,rt. :JO do decreto <le 22 do junho do 1831i, para o 
de ser necossa!'io o cnmpnrccimento, pelo menos <lo doze mem
bros effectivns e adjuntos d::t administração indi~tinctnnwnte, 
afim de constituir-se a Mesa Plena. 

Art. 2. 0 Não é applicavel ::>. disposição do art. IG, <lo citado 
decreto de 18 do fevereiro lle 1870, aos casos de remif-:sii.o de 
annni<la<les pm·n. o ofl't·itn dn restituir-se a importancia tlo tnes 
contr.telos, fJitamln dL•t·-so o l'allecimcnto on <IL•mi~,iín tios 
contl'ibnintes. 

1\l't. 3.o Terá tambcm applicação aos mctlicr'S da commissão 
de snnidatle da C;1pi!al Federal ~t disposiçiío do art. 8° do decl'oto 
n. wo;J tle O <lo julho de 1878, ~endo a retrilmiçiio rios mesmos 
mellicos pa.gas pelos eandi•latos á mntricnb na mz~io de 10$ 
a cada nm. 

Art. 4." Nos easos de força maior, justitic;\llos a juizo da 
directoria, não serà eliminado o contribuinte IJno dever mais 
de dez qnartei,; de annnidatles, ficando porém clle sukito á 
rcruis~ão Ll:t lliv:da, qualquer que seja o numero de qnarteis 
vencidos, com C·S angmentos correspondentes, istn ü, do dobro 
quantlo a divida oxce<ler do der. quartcis, do triplo fJnando 
e~ ceder do vinte, rlo qmulruplo excedendo do trinta, e assim por 
de:tnte, som prejuízo da disposição do art. 7° do dect't)to de 13 
de março de 1844, relativ~unento á deducção das quotas rio pensão 
nos casos Lle divid;t do annuidades excedente do qna tro qtmrteis. 

Paragrapho unico. No decurso elo decimo quartel da divi<ta do 
annui<l:ules será expedida directamente ao contribuinte, por 
meio de olllcio ou a.viso pela imprensa diaria, communicaçfi.o de 
semelhante facto, para que ellc poss::t providenciar corno lhe 
convier. · 

Art. 5. o os contribuintes de mais de vinte annos que exerce
rem ou tiverem exercido cargos da. directoria durante vinte 
annos, set·iio considerados socios remidos em attenção a tão 
relevante serviço. 

Art. 6. o Os vencimentos do pessoal da Repartição do Monte pio 
sqrão os constantes da tabella annexa. 
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Art. 7.• Os empt·egwlo;; do Montepio, rpte contn.rtJm tJ•inta 
annos compl.Jtos de bons serviços ao mesmo .\1ontepio, o se inva
lidarem, poderão, s•Jb pl"0post L d t r{ir·e~t•Jr·i t o d·l[>[ll'l'Vaç>i,o rla 
Mesa Plcn·t, ser dispensados do comparecimento a repartição, 
percebr3rulo o ordenado quo lhe:> competir; o,; que, nas mesmas 
condiçõe:>, contarem mai::; tle 25 e menos de 30, per,~el.Jer·ão, qu<tndo 
dispem;ados, olous terços do ordenado, e os que contarem IUílÍS 
de 20 e menos de 25, poderão SOl' dbp JllS Hlos do serviço co:n a 
metade do ordenado, ficando assim morlifi,~ada a tlisposição do 
art. 12 rio olocr·eto no G965 d') G d J julho ole !878. 

Art. R." lt•Wilgam-se as rlisp:>siçõ~s em C1tltt'ario. 
Capitn 1 Fetleral, 11 de março de 1892, 4" da 1{'1puhlica. 

FJ,OIUAXO PEIXOTO. 

Fernanrl > ], Ji, 'o 

Tabella dos vencimentos do; emprag tdo; do M~Jt1t3pio Geral 
de Economi'l. dos Servidores do Est tdJ, appr0v.1da em ses5.iO 
d•.t clit·ec~oria de 8 ele jun1n de 18!:!), e .MJs• Pl·J:tt d•J l~ olo 
outubro do mesn1o a uno o 

T·JL\L 

2 Chef"' !li} scc~.ã·'···· 2:o 1 ·so:1o GI1J$1JI10 2:•',00$() t{) :ó:2<)<1~000 
i Tllf~~ l\ll'~iro ( !!=en1l•J 

40tJ.~ p·rra quel>ras) o 2:0t)(H0.10 i:OO l.~ono 3:001J;)i)Ú!) 3: o o. l$·)00 
3 Escnptnra.ri•)S .... ... 1:'•00$1100 ()00~1lQ() i;lllltl<lllll) G:Ollri~OOO 
1 l'urt<!ll'ü ••.••.••• ••. 800<000 41~1$1)) I 1:'.:<10~·100 1:21111$000 
1 A rchivi:o:;ta .••••.•.•. GOO~OOO -il}).,l\0) l:OOII.;noo t:000:'!-000 

Rio de Janeiro, 16 de outnhro de 1890.- O presirlente, llfarquez 
de Pal'<.mayuá. 

DECRETO N. 758- DE 11 DE 1\IAHÇ'O DE 18'JZ 

Eleva a 30J:Cl20$ o ~redito de !41:600$, aberto pelo dec•·eto n. 720 rle 2) de 
jan'3iru ultimo, p1.ra deRpezas Ua verba -E~tvl 'lS C ,nf1!rlerados. 

O Vice-Presidente da Repnhlica. dos Estarlos !Jui'l'l:; rlo Rmzil, 
attenr)endo a nrJCeSSiuadO Urg" '11Íe rl<J pr'l\'ÍI)Ofl~Í;tl'-SO S• JIJrO 0 
paga monto ,Ie despezn,s relativas it verha - E-;tarl"s Confe
demrlos, que foi SUflprimi•la no orçamento vigente e as qnaes· 
ainda SJ acham· a cargo da União nos Estados, em que não ha 
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orçamento decretado para o exercício de 18()2, ou em que foi elle 
annullado, e usando da autorisação contida no paragrapho 
unieo do n. 11 do art. 2" da lei n. 26, de 30 de dezembro ultimo, 
resolve elevar a quantia de tresentos e nove contos novecentos e 
vinte mil réis (309:920$), igual á que foi decretada para o refe
rido exercício de 1891, o credito de cento e quarenta e um con
tos e seiscentos mil réis (141 :600$). aberto a dita verba pelo 
decreto n. 720 de 29 de janeiro proximo passado. 

O Ministro de Estado dos Negocios do Interior assim o faça 
executar. 

Capital Federal, Il de março de 1892,4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

FernCf.ndo Lobo. 

DECRETO N. 759- DE li DE MARÇO DE 1802 

Abre ao :Ministerio <las Helnções Exteriores o c•·~dito supplementnr de 107:250:;, 

para ns rlespezn.s da rubrica- Ajmlas tlt• cn~to -no exel'cido tlt• 1801. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unitlo~ do nrazil, 
tomando em consiàeração o que lho expoz o Ministro de Estado 
das Relações Exteriores e autorisado pelo § ·~· do art. Jo do 
decreto n. 36 de 2G de janeiro do corrente anuo, resolve abrir o 
credito supplementar de 107 :25<)$, ao cambio de 27 dinheiros 
sterlinos por 1$, para as despezas da rubrica- Ajudas de custo 
- do respectivo Ministerio, no exercício de 1891. 

O Ministro de Estado das Relações Exteriores assim o faça 
executar. · 

Capitã! Federal, 11 de março de 1892, 4• da Republica,. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser::edello CorriJa, 

Demonstração das despezas da 4 a rubrica- Ajudas 
de custo- no exercício de 1891 

1891 Ajudas de custo 

JANEIRO 8, A José Gurgel do Amaral Valen~e, enviado 
extraordinario e ministro plenipoten
ciario, pela remoção dos Estados Unidos 
da America para a Austria-Hungria •. ,. 7:500$000 
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JANEIRO 8. Ao bacharel Cyl"o de Azevedo, enviado 
extraordinario e ministro plenipoten
ciario, pela remoção do Perú para a 
Hespanha ..•••••......•.••.•..•••.•••. 

JANEIRO s. Ao bachareL c~sar Angn~to Vianna de 
Lima, enviado extraordinario e minis
tro plenipotenciario, pela remoção da 
Bolívia par,\ o Perú .................. . 

JANEmo 8. A .Tose de Almeida e Vasconcellos, pela 
promoção a enviado extraorllinario c 
ministro plenipotenciario na Bolívia. 

JANEiRO 8. Ao bacharel Luiz Caetano Pereira Gui
marães, pela promoçilo a enviado extra· 
ordinario e ministro plenipotenciario 
~m VenezU<'Ia ...••.••••••.............. 

JANEIRO 19. Ao haclmrel Jo:-~quim Francisco de Assis 
Brazil, supplementoda que lhe foi con
cedida por occasião de ser nomeado en
viado extraordinaaio e ministro pleni
potenciario na Republica Argentina .... 

FEVEREIRO 19. A Joaquim Osorio D<HjiiC E-tra<la, pela 
nomeação de 2° Mcrelario da Legação 
no Parag-uay .•......•..•......•.•..... 

FEVEREIRO 21. A Oscar de Araujf), ex-2o secretario da 
Legaç:lo em Paris, para regressar no 
Brazil. ....••....•.•.••••.••.•.•.... ••• 

FEVEREIRO 21. Ao bachareL Cypriano F•Htelon Guedes 
Alcoforado Junior, pela nomeaçiio de 
2° sacretario da Leg.tçiio no Mexico .•.. 

MARÇO 30. Ao Barão de Alencar, mandado exercer 
o seu cargo de enviado extraurdinario 
e ministro plenipotenciario na Hes-
panha ................................ . 

MARÇO 30. Ao bacharel Pedro de Araujo Beltrão, 
pela promoção a enviado extraordina
rio e mintstro plenipotenciario em 
Portugal. ............................ . 

liiARÇO 30. Ao bacharel Alfredo de MoraeR Gomes 
Ferreira, pela promoo;ão a 1° S"cret:trio 
da Legação na Grau-Bretanha .••.•..... 

ABRir. 6. Ao bacharel Pedro de Araujo Beltrão, 
pela promoção a enviado extraordi
nario e ministro plenipotenciario em 
Porhtgal, eupplemento da que anterior-
mente recebeu ....................... .. 

ABRIL U. A Joaquim Monteiro de Mello, ex-2o se-
cretario da Legação na Belgica, para 
regres~ar ao Braz i!. ••••.••..••••... , • 

ABRIL 29. A José G•u•gel do Amaral Valente, en-
viado extraordinario e ministro pleni
potenciario na Austria-Hungria, com
plemento da que recebeu por occasião 
da remoção para ali i ................ . 

JuLHO 28. A José Coelho Gomes. 2o secretario da 
Legação em Londres; destacado para a 
Legaç.'io junto á Santa Sé ............ . 

AaosTo 6. A Francisco Xavier da Cunha, enviado 
extraordinario e ministro !plenipoten-

135 

15:000$000 
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12:500$000 

7:500$000 
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1:250$000 
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22:500$000 

12:500$000 
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1:250$000 

7:500$000 

3:750$000 
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ciario, pela remoção da Italia para a 
Reptthliea OL'iental do Urttguay....... 22:5~0$000 

AoosTO G. Ao Barão de T··íl'é. envi:tdo extraorrli-
nadn e mini~ tro pl•'nipotenciario, pcln. 
remoção da B·lgica p:tra a Itn.lia...... 15:000$000 

AoosTO G. Ao bn.charel l<'rancisco Vieira Monteiro, 
pela promoção a enviado extranrlli
nario e ministro plenipotenciario na 
Belgica................................ 18:750$000 

AoosTo 6. Ao hachar~l Alberto Fialho, i" secre-
turio, p ·la remoção da. Le~ação na J~e
puL!ica Arg•'ntina para a Legação na 
França................................ 4:500)000 

SETE~lBRO 11. A' vinva do conquJ get•al em Marselha, 
Frandsco Gil Casle!lo Branco, para 
regressat· ao Brazil................... 1:500$000 

SETEJI!Dtw 24. Ao Lach;J.l•el ~alvador de Mendonça, en
viado extraordinario e ministro pleni
potenciarin nos I~stados Unidos, p:•ra 
as despczas de vin•la a <'Ria Capital e 
volta aos ditos I•:star!os................ 7:500SOOO 

SETE"t:IW 2:). Ao b:teharl'! José Fort11naio <la Silveira 
Bnk:io Jnnio•·· C<>nsnl geral, pela remo-
ç:lo rio Pot·to para Marselha,.......... 1 :!íOO~OOO 

SETEMDRO 25. Ao Dr. Peclt·o !le Castro P••reira Soc\re, 
con8ul geral, pela remoção de Venezuela 
para a iloli via........................ :1:0l:l$000 

207: :?:ill$000 
Credito ....... ,......... 100:000$000 

Delicit ........•........• 11!7:250$000 

Secção de contabililladc', ·l de mat·ço de 1892.- O director, L1tiz 
Caetano da Silva. 

DECRETO N. 760 - DE 16 DE MAHÇO DE 1892 

Appro\·a as instrucçi;e~ pnr:t ~xecnção dns arts. :í'J e GO da lei n. 3:-:í de 2U 

de janeiro de iS\J2. 

O Vice-Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos uo Brazil: 

Consi<leranuo que ao systema eleitoral estaueleci<l0 pela lei 
n. 35 de 26 de janeiro ultimo faz excepção a ma teria, de caracter 
transitorio, contida nos arts. 59 e 60, os quaes necessitam tle 
desenvolvimento, para m:tior clareza do suas disposições; 

Decreta: 
Artigo unico. Para boa execução dos arts. 59 o 60 da lei n, 35 

do 26 de janeiro do corrente anno serão observadas as instru~ 
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cções que com este baixam assignadas pelo Mini!'itro de Estado 
dos Negocios do Interior. 

Capital Federal, lO de março de l8\l2, ,1o Lia Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

lnstrucções a que se refere o decreto n. 760 desta 
data para execução dos a1·ts. 59 e GO da lei 
n. ~{5 de 26 de janeiro de 1~92 

Art. 1. 0 Para o preenchimento das vagas actualmcntc exis
tentes no Congresso Nacional, quer por mo1·tc ou renuncia, quer 
por nngrnento nas repre·:<Jntnções dos K;tadns, fh.r:t'' n:; n·~pe
ctivo~ t-:·overnarlot>es, innw~·lialatu,ute, prucedet· iL eloi,;:lo, lll'lr
c::uv!.) o dia com a nccc~'ari:t :~ut•·c··riC'nc·i '• llnnc'' t!lcnut· ''" ;~o 
di.1:-:, fl"ra qnr~ seja tu I'C':;tt•ictnm•'llte gn'il'•iad"ti o-: pr ·.zo~ leg:tcs, 
e COllliJIUllicandn-n, COIII tn·g·~neh•., :\".-; pre,.;i·IPnte.-; da,: illunieip:l
lidades deitas, de accordo com ns leis e<;L:Hioaes. 

§ J.o Nos Estados onde nrro sn haja pl'Oe<ldido á eleição dos 
mellllJros do governo municipal (Camara, Intondencia, Consellw, 
etc.), nos termos das respectivas leis, a comwunicação será feita 
ao presidente, ou, em su:t Jltlta, ao vice-presidente, ou, e111 falta 
deste, ao mais votado dos vcreadore:> da5 ultimas catnat·as muni
cip:ws nloi1:ts. 

§ ·'." l'at>;J. se prcen~Jwrem as vagas 011 iJnpcdimcntos exis
tentes nas camar·as mmiici paes, serão cham;~dos, e111 primeiro 
Jogar, os supplentes dos vereadores; d•·pois, sendo pr•·dso, os 
juizo~ de paz da séde do municipio, e, linalmonte, os tlus dbtri
ctos mais vizinhos, por ordem da votação, de sorte que Jique 
completo o numero dos vereadores o outros tantos supplentes do 
cada camara. 

AJ't. :!. 0 Dentro de 24 horas, depois q11e os presidentes das 
Municip:llirlades receberem a comnmnicação do rlia marcado 
para a eleição, procederão ás seguintes diligencias : 

a) Dividirão o município em secções eleitoraes, em numero 
nunca inferior a quatro, cada uma das quaes não conterit mais 
de 250 eleitores e será numerada ordinariamente (1•, 2•, 3•, 
4", etc.); 

b) Designarão os editlcios onrle hão de fnnccionar as mesas 
eleitoraes, distinguindo-os pelo;; numeros das secçõe,;, assim, por 
exemplo:- I• secção, paço da c amam municipal; 2• secção 
escola publica de ... ; i:!" secção, casa de morada do Sr. F., no 
loga.r <fe ... ; 4" secção, editicio tal, etc.; 

c) Publicarão po1· editaes a divisão do município om secções, lt 

numeração destas e a designação dos editicios ; 
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d) Convocarão por oficio o por erlitaes os demais membros da 
Municipalidade e seus immedi<ttos, aos quaes se referem os §§ 1• 
e 2• llo art. 1°, para, dentro de lO dias, se reunirem no paço 
municipal, afim do elegerem os membros das mesas eloitoraes. 

Art. 3.• Cada mesa eleitoral sora composta de cinco membros 
effec~ivos e dous supplentes, nos termos <los arts. G·• § l• e 40 
§ 1 o da lei. · • 

Art. 4.° Feita a eleição das mesa.s eleitoraes e antPs 1\e finda 
a sessão, o presidente da Municipalidade mandará lavrar editaes, 
que serão affix:ados incontinente no paço da Municipalidade, fa
zendo publicos os nomes dos eleitos, e convocando os eleitores 
para dar o seu voto, declarando o dia, Jogar e hot•a da. eleição 
federal e o numero dos nomes que o eleitor devera incluir na 
sua cedula. 

Art. 5. o A nova designação de elli fi cio a que se refere o § 1 o do 
art. 39 da lei, quando o designado não possa mais servir, por 
força maior provada, sera feita pelo presidente da l\lunicipalidade 
si a dita força se verificar mais de oito dias, antes do marcado 
para a eleição, de sorte que se possa tornai-a puhliclt por editaes. 

§ l. o A prova da (orça 1ntlior sera feita por f!Ualrpter gllnero 
dellas, como sejam: vistoria por peritos, de plano e sem (orma
lidades forenses, além do exame o laudo dado por escripto, 
datado e assignado; depoimentos de testemunhas dignas de fé, 
que sejam eleitores e maiores de toda a excepção; attest<~çõe'il de 
pessoas qu~ occupem cargos officiaes, quer de eleiçfio popular, 
quer de nomeação do Governo. 

§ 2. 0 Os peritos serfío nomeados c os depoimentos tomados 
pelo presidente da Municipalidade, ou, em caso de urgencia, pelo 
presidente da respectiva secção eleitoral. Entende-se caso 
urgente o que se der tão proximamente aos oito dias a flUO se 
refere o art. 39 § l ", in fine, da lei, que o edital não possa ser 
affixado com esse prazo. 

Art. 6. 0 Nas eleições a que se referem estas in,,trncções, vo
tarão os cidadãos comprehendidos no ultimo alistamento. 

Art. 7. o O processo das eleições seril. o dcterminallo nos 
arts. 41 e seguintes da lei. 

Capital Federal, 16 de março de 1892.- Fernando Lobo. 

DECRETO N. 761 -DE 16 DE MARÇO DE 1892 

Rescinde o contracLo da Companhia Brazileira de Phosphato de Cal para a 
explora~ão de jazidas de cnl no archipelago de Fernando de Noronha. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
con~idera.ndo que a Companhia Brazileira de Phosphato de Cal: 
cesswnarta do contracto celebrado em 23 de abril de 1887 com 
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Manoel Joaquim Borges de Lima para a exploração de jazidas do 
phosphato de cal no archipelago de Fernando de Noronha, com 
exclusão das ilhas do presidia do mesmo nome, deixou de 
cumprir o disposto na clausula za, dentro do prazo marcado no 
mesmo contracto, innovado por outro de 4 de agosto de 1888, 
resolve rescindil-o com perda dos deposi tos feitos, nos termos 
da clausula J2a • · 

O Ministro de :J:stado dos Nego~ios da Agricultura, Cormnerciv 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 16 de março de 1802, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Anttío Gonçalves de Faria 

DECRETO N. i62- DE 16 DE ~IARÇO DE 1892 

Approva os estudos definitivos Ue mai:-; 12 kil1J.metros ~1~1 [Jrul•Jngn.nwnto da 

Estm<la <le l<'erro Çentral <lo llrazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve approvar os estudos definitivos do prolongamento da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, concernentes aos 12 kilo· 
metros comprehentlidos entre as estacas 3941 + 13 e 4541 + J:l, 
estudos que com este baixam acompanhados do respectivo 
orçamento e rubricados pelo chefe da l" Directoria de Obras 
Publicas. 

O Ministro de Estallo dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o taça executar. 

Capital Federal, 16 de março de 1892, 4• da Republica. 

FLOll.IANO PEIXOTO. 

Antd'o Gonçalves de Fa1·ia. 

DECRETO N. 763 - D~ I6 DE l\IARÇO DE 1892 

Approva os estudos definilivosde mais um trecholdo ramal de Timbauúa ao 
Pilar, na Estra<la de Ferro Sul de Pernambuco. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve approvar os estudos definitivos do ramal de Timbauba ao 
Pilar, na Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, concernentes aos 
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kilometros comprehenrlidos entre as estacas 412 a 1300 e 
1300 :t 2170, mais :!7 ·~ m·~tr•1<;; •3ilu los qn·l co,n este h tix am 
aCO!rlp:•nhados do respectivo orç:unento e rubricados pelo chefe 
da 1·' D:rcctot•ia de Obras Pui.Jlic:ts. 

O Ministro de E"tado dos Negocios rln. Agricultura., Commercio 
e Obras Publicas assim o façc~ executar. 

Cu pital Federal, 16 de março de 1892, 4• da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Anttlo Gonçalves de Fal'ia. 

DECRETO N. 764 -DE lG DE ~IAHÇO DE 18\:lZ 

O PJ·e~illeute da H.epuhlica rlos Est:•rlos Unidos <lo Iktzil, atten
denrlo ao que requot••m ~t Companhia Upton l111pcwta<lf'l'<l, clevi
dament e ,.,lpresenta!ln., resolve c.,ncedor-lhe antnrisaçi"'vJ par<t 
funecionur com os estatutos f)ue n.pre;;entou e mmliante o cum
primento prévio •hs fot·malida<lcs exigilas pch lec:hlaçftt) em 
vigor. 

O l\1inbtro ele E;;tado dos N •gocios •la Ag!'ironltnra, Commercio 
e Obras Publicas nssim o faça. executar. 

Capital Federal, 16 rle março de 1802, 4• tb Ropul1lica. 

FLültiANO PEIXOTO. 

Antao Gonçalves de Faria. 

Estatutos da Companhia Upton Importadora, a que 
se refere o decreto n. 764 de 16 de março 

de 1892. 

CAPITULO I 

TITULO, SI~DE, FINS, DURAÇÃ<) ·E REGIME:"'TO DA COMPANJIIA 

Art. I. o Com a rlenominaçiio 1\e Companhi:t U pton I mp wt v !ora 
fica fundath nesta cidade de :S. P<tnlo, on•lc soril sna ::;é•le, uma 
compa titia ou socie la le anonym't, cuj.J:> Iins ~ão os seguintes: 

a) AdfJuirir a casa F. Upton & c.a e dar maior llesenvolvi
mento aos diversos ramos de negocio dessa casa; 
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b) Importar do estrangeiro, por conta propria e de terceiros, 
todos os generos, manufaf'turas e mercadorias que forem d:t es
pecialidade da. casa Upton e que convierem ao noss" nwrc:Hlo ; 

c) Receber generos nacionaes e estrangeiros á consignação e 
á commissão. e acceitar a agencia ou representação de casns com
merciaes; 

d) Encarregar-se, mediante commissão, da abertura de c:1rtas 
de cre<lito o de cohrnnças e levantamento de capitaes; 

e) :\hrir· Ponbl cnrrente de movim••nto aos seus fn•guez••s; 
{) l~xpnrt ll' t;<)Jleros na cio na e:> c rf!expor·tar cstr:mgnir·os e 

opemr· em tudo quanto for de ml.tur~:za commercial e quo con
venha. á companhia. 

Art. 2." O prazo •la duração da companhin será de ::JO :•rmos, 
podendo ser prorogado pela assembléa geral, que d••li!J:•rar·ú a 
respeito, bom como sobro a di~solnção e liquidação da companhia. 

Art. ::l.• A companhia se regerá pelos pl'esentes e.~tatut"s e 
pela legislação em vigor. 

CAPITULO Il 

!lO CAPITAL, o!ODO D\'; O ItBAI,IZAI: 

Art. 4.• O capital da comp::nhiaé 1lo 1.500:000~. repi' ·~•Jntado 
por 7.500 acções do valnr do 200$ cada uma. 

AI't. 5." O capital se1·á realizado1 pela ~cguintf! fórma.: :;o •j. 
no acto tia assignatura destes estatutos c mais 30 "f., c111 tres 
chatnad;JS do 10•/. cada u•na, com intervallos não menot·cs de 
30 •lias de uma á outra. Os t·astante,; 40 °/o sorã.o l'f'aliw•lo~ com 
os lul'l'OS tla pt'npria companhia, •JUe par:t is:;o <lfl·lnzir:\ Sl!lllCS
tralmeute um:~ quota especial Llestimvht iL integmli;.açfíu do 
capital. 

E' facultaLlo aos accionistas a integralização das acções. 

CAPITULO IIl 

DOS FUNDOS DE RESERV A 1 DE INTEGRALIZAÇÃO E DIVIDE:"! DOS 

Art. 6.• O fundo de reserva será forma•lo por quotas suc
cessivas,Jo 5•/o retiradns dos lucros liquidos semestraes. 

Paragrapho unico. Este fundo é exclusivamente tiPstinado a 
fazer· face ás perdas do capital social e para o substituir. e 
cessará desde que attinja a 20 "/o (300:000$) do ')apita! social, 
continuando, porém, a effectuat'-se na proporçã.o estabelecidtt 
desde que houver reducção na sornma reter'ÍI!f~. 

Art. 7 .• O fundo de integt·alizaçào será constituído com 25 •/o 
dos lucros líquidos de cada semestre, podendo ser augmentada 
ou diminuída a porcentagem por deliberação da directoria e 
cessando a sua dedücção desde que as acções estejam integrali
zadas. 
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Art. R. o Os dividendos distribuir-se-hão no fim de cada se
mestre do resultaclo liquido das operações da companhia e depois 
de deduzidas as porcentagens para os fundos de reserva e de 
integralização. 

Paragrapho unico. Não se fara distribuição de dividendo desde 
que se ache desfalcado o cnpital. 

CAPITULO IV 

DOS ACCIONISTAS E DAS ACÇÕES 

Art. g, o São accionistas os possuidores de uma ou mais acções 
inscriptas no livro de registro da companhia. 

Art. 10. A responsabilidade dos accionistas é limitada ao 
valor de suas acções. 

Art. 11. As acções ou cautelas silo nominativas e transfe
ri v eis por termo no~ livros da companhia, com assignatura do 
transferente e adquirente ou seus pl'ocuradores, podendo passar 
ao portador logo que estejam integr·a\izadas. 

Art. 12. O accionista que não realizar as entradas de suas 
acções:dentro dos prazos marcados pela directoria ou com a 
multa de 10 "/o no prazo supplemcntar de 30 dias, fica sujeito 
às disposições do decreto n. 850 de 13 de outubro de 1890 e le
gislação em vigor. 

Paragrapho unico. As acçõos declaradas em commisso pode
rão ser recmittidas pela directoria. 

CAPITULO V 

DA ADMINISRTAÇÃO DA COMPANIIJA 

Art. 13. A companhia será administrada por uma directorht 
· compo1;ta de dous membros, s ~ndo um presidente c outro ge

rente, os quaes servirão por seis annos e poderão ser reeleitos. 
Art. 1-L Os diroctores serJo cleit•>S em asscmbléa geral, por 

oscrutinio secreto e maioria de votos, e serão escolhidos dentre 
os accioni::;tas de, pelo menos, 100 ncçõcs rJnc caucionarão no 
livro de registr·o da companhia ptwa entrar em oxercicio o das 
qnaes não poderão dispor emqnanto durar o mandato e não 
forem peh as:;embléa geral approvadas as respectivas contas. 

Art. 15. O director que 30 dias depois da sua eleição não tiver 
feito a respectiva caução, entendo-se que resignou o logar. 

Art. 16. Por merte ou renuncia, expressa ou tacita de qual
quer membro da directoria, o director restante designará para 
substituil-o um accionista que pos·ma pelo menos 100 acçõcs e 
que as caucLme, na rórma do art. 14, afim de entrar em exercício 
até que a primeira assembléa geral preencha a vaga definitiva
mente. O director assim eleito exercerá o cargo por todo o 
tempo que exerceria aquelle aquem substituiu. 
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Art. 17. No caso de impedimento justificado de qualquer di
rector, até ao mn.ximo de SJis meze5, o restante escolhei·á outro 
que o substitua na fórrna do art. 16, até que o effect.ivo volte a 
occupnr o logar. 

Art. 18. Os directores reunir-se-hão em sessão todas as quin
zenas 1le crulrt rne:r. e quando o conselho fiscal os convocar, deli
bJrn.nuo pOI' maioria de votos e cabendo ao presidente, no caso 
de empate, o voto de qualidade, e do resultado de suas reuniões 
lavrarão actas em livro proprio e assignadas por todos os mem
bros pres~>ntes. 

ArL 1\J. Cada um dos directores vencera annualmente o hono
rario do t\:0011$, recebendo o gerente mais 6:000$ pro laúo1·e, lfi!O 
só será e lrndivo quando estiver no exerci cio do cai·go. 

Paragrapho unico. Os ordenado;;; dos directores serão pagos 
mensalmente. 

Art. 20. São attribuições da directoria : 
§ 1. 0 Velar pela fiel execuçiio rlus e;;;tatutos, cumpri"nrlo e fa

zendo cumprir as suas clausulas, lJem eomo executar as delibe
rações da assembléa geral. 

§ 2.• Nome:1r e demittir livremente os cmprezados da com
panhia. rnm·cando-lhes vencimentos e a !lança dos que nevem 
prestat-a, bem como organi:wr o regulamento tias suas nttri
lmh;õcs, e hem assim o qno deve determinar os onns e vantagens 
das pat'tcs contractantcs par•t a companhia, e o regimento interno. 

§ 3. 0 Administrar todos os negocios da companhia, efl'cctna!' 
operações de credito e bem assim as que se comprehendem no 
art. I •. 

§ 4.• Tratar com os poderes publicos, celebrar contractos para 
qualquer fim social, fazer as chamadas de capital, decretar o 
commisso das acções, promover a responsabilidade dos acciunistas 
remissos, organizar annualmcnte o balanço, as contas c o re
latorio c apt·esental-o á assembléa g<)ral, acompanhado do pa
recer fio conselho fiscal, lixar o dividendo semestralmente t) 

dish·ibuil-o. 
§ G." Saccar c acceitar leti·as, demandar e ser demandada, 

fazer tran::;acções e concordatas, tt'ansigit·, renunciar llireitos, 
hypot!wcat' ou empenhar Lens sociaes, contrahir obrigações, 
alienar lJen.:; c direitflS, arrendar, construir ou adquirir predios, 
terrenos, mercadorias, vendei-as e!Iectuamlo todas as trans
acçõcs !JilO ju\g,tr de interesse para a companhia. 

§ G.• EIToctuar, 11Uando assim o resolva a assembléa geral, 
a emis~ão de ohrigaçÕ')S (delJcntH,·es) e escolher o banco a que 
devam Set' recolhidos em conta corrente os dinheiros da com
panhia, não podendo retiral-os sinão pot• cheques ou recibos 
assignados pelo director-gerente. 

§ 7." Chamar, nos termos dos arts. IG e 17, o accionista que 
tiver de substituir o director impedido por falta ou renuncia. 

§ 8." Representar a companhia por si ou por procuradores em 
juizo ou fóra delle e oxet·cer finalmente livre e geral admi
ni3tração, para o quo lho são conferidos plenos o illirnitados 
poderes. 
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Art. 21. Ao 1lirector-presidente compete : 
§ l." Exocutnr as deliberações tom ~tia:> pela directoria e re

presentai-a em juizo ou fóra delle, exercendo todas as funeções 
detnrnlinadas no § 8" 1lo art. 20. 

§ 2.• Assignar o,; balancetes e balanço quo houveeom de ser 
puhlicarlos. as acções emittidas o as cautelas proviso!'ias. 

§ 3. 0 Autorisar os pagamentos para custeio da companhia. 
§ 4 • Convocai' a,s as~embléas geraos de accionistas nas épocas 

mat·c"las e :1s oxtt·aorrlinal'ia,; f]U:tn<lo forem compr>tentom ,nte 
rcf]ttnridas on f]ll:tJlllo :1 dil'cctoria jnlg:tr conveniente. 

§ 5." l't·osi<lit• :t; reuniõe~ d:t <liecctm·ia o as do con~elho tlscal 
quando ronnirlos conjunctamente. 

§ n." Cnll >"ocn t' as reuniões d:t liircctoria o as do sessão con
jnrwt:t do eonscllw li:;c ti, e clal' cn:npl'i111<Jilto its chlibol'ações 
ahi tomadas. · 

§ 7." lt•·'<ligit· a,g act:1s tbs scs;õcs ''' dirodol'ia o do conselho 
fisca I. 

§ 8.• Rubricar, abril·, encerear os livros em que fot•em re
gistn<lo:> os acto.'l •las assembléas g:!l'<WS, das rouniões ela 
dire·~torht e do con~elho fi;;c:tl, os rle tran~f·wencin, e registro 
de obt·i.~·açõcs (r.leiJentw·es), si estas fot·em nominativas o bem 
assim trH\os o; livr·os rpto servirem para lanç<tlll•~ntos importantes 
e não forem rubrica<los na Junh Commcrci:d. 

§ \)." 1\l:tlltor em bo 1. ot•lem o ar·r.hivr> 1h cornpanhi:l. 
§ 10. Anxili:~r n g-Gronte nas ohrig-ar;õos "son c:u·go. 
Al't. ~'! . . \o <lir·eetor-gnJ·euto cornpde: 
§ !." Snhslitnir o JH'csi<lont.) em seus impe limentns. 
§ :2." I'I'O!JOI' :c llOIIIIJaÇ:io C UOI11b~fio t!C todo·; OS empt• •gados. 
§ 3. o '.Janter Clll \10:~ orclom a cscriptul'açfio da companhLt. 
§ ·L" A~si~tit• it transfcrcnci t rias acções, ussignnn<lo o termo 

respel'livo. 
§ 5.• Ter sob snu. guarda os rlinheiro>, va,!ores e titnlos da 

companhia, recebei-os e passu.r os compBtontes I'Bcibos. 
§ 6.• As~ignat• o;; cheques p:wa a retirtd:t uos dinheiros da 

companhia, sacc:;.r e accoitar letras c fazer toda..; as operaçõe~ de 
credito da companhia. 

§ 7. 0 gffectnar os pagamentos antol'is:l:los. 
§ 8." Assignar os reéibos para o movimento da conta corrente 

com (lS estabelecimentos bancarios o depositar nelles os dinheiros 
recebidos. 

§ 9.• f!~inalmente, exercer a gerencia de todos os negocias da 
com panlna. 

CAPITULO VI 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 23. O conselho fiscal sera composto de tres membros 
etfectivos e tres ·supplentes, que servirão pot• um anuo e que serão 
eleitos em assembléa geral por escrutínio secreto e maioria de 
votos, dentre os accionistas de cincoenta acções ao menos. 
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§ 1." Os membros do cons!lho liscal servirão por um anno e 
pou<JJ iio ser reeleitos. 

§ 2. 0 o~ supplontes só funccional'ito na falta ou impedimento 
do,; C>trceti VúS. 

Art. 24. Compete ao conselho Jlscal : 
§ 1.0 D ll' parecr;r sobro os negocios que a directoria submetter 

ao ~<H cstt!'lP, assbtir its t',"llliõ<J::l da dirr•ctoria quantia seja por 
ella coll vocada, assim como eon vocat• a dircctoria qn:tlltb julg-ar 
COIJVüllÍeiJ[O. 

!:i '!." J':.\.IIIIÍil:tl' !lO ü.'iCI'Íi•lntÍ•t d:t C<>lllp<tii!Jia OS JiVJ'OS, UO• 
CUlll"lll·•~" cai:m, para fot·mulat· p tl'ocet· sobro as contas da :ulmi
nblraç:to a tempo de ser apt·e~clltado <'L nssemblóa ger.d ordinaria 
c oX<H'C<H' finalmente todas as attdllniçõr;s que pot• lei lho são 
CO!Jf<•J'id:IS. 

;\l'l. 2~J. Cada membro tio consdho li~cal em cxcr·cido do 
cargo perceberá o honorat·io antJU:d de I: 201J$, que I h c scrit pago 
mcJJsalmcnte. 

CAPITCLO VII 

Al't. '!fi. I\ o IIWZ de mat•çn dr3 cn.•la ann•' lw. ,·crú <l'H·~:llhlr\a 
geral (ll"llinarirr de acci<Jnbtts !tira cordwcoi'Cm do rel:!tor·io da 
dir".·e!ot·ia c tio pwcccr do consnl!to fi:;,~ d snlit'e os neg-ocio:-; so
cirws, das conta:;, l:nln.nçc.s c invcníat•!o apresentados e (l'.l qual
qum· rwoposta. 

P<t!'agt•ap't:l unir~o. Ilavet'it asseml,]ó,~'3 gcr.tcs extr;wr.fina
ri:ls S<JlllJll'o que o intcre~~r Srlchf :·~,;imo exigir pa!'a cJ,!JiiJ:•ra
çõt•s lll'g"llllÍt·S Oll im[ll'OYÍila.'i, Oll 110~ <?<l~<J3 t!d:~l'lllilLitlOS!l<LS ]eÍS 
das socicrhtde;; anonymas. 

At·t. 27. l'odoJ'iirJ to•n:u· parte na dL;cnssiio torlos os :1ecionistas 
prc;;L:llt••s por si on por pr·ncnr:1çiio do outros, :<o pn:l<!ndo votar 
os qnn pnssnircm pelo menos !O acçõüs e reg-btracbs oito dia,; "ntcs. 

§ I." Uez acçõcs dão direito a um votn. 
Os accio11isLts que tiverem menos tl.~ 10 acções poderão tomar 

parte nas cli,;cus:;õe~. propór o qnu julgarem convenientu, mas 
não v oi am. 

§ 2 .. o Todos os accionistas po·lem fazer parte d:l. nsscmbléa 
gcJ·al, quer possuam as suas acçõc1S livt•o,; c ,lcsemb<u·.,\~<ulas, 
qtwt· :1s tenltam dado om penhot• nwrcantil. 

Art. 28. A assembléa geral o!'dinaria será convocarla com 
15 dias do <llJtecedencia; a cxtraor.linaria com a de oito dias: 
A restmito de um:t e outra cOJnocnçiio c da conipeteneia das as
semhlóas get·acs guaruar-sc-h<t o pre,;cripto nas leis das >ocie
darles a non r mas. 

Art. 2\l. ·A mesa d:1s as~embló •s gel':lcs será compo:;la de 
um prc~idontc, eleito por acclamação pelos accionistas pre;:;uutes, 
c dou,; sec!'ctarios nomeados pot· c !I e. 

Art. 30. As deliberações das assemhJ,Ias g-eraes o!J1 igam 
todos os accionistus, quer au:;ente.> qnor rlissiuentes. 

Pod~r Exccn~ivo t~J2 !O 
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CAPITULO VIII 

Dl"I'OSIÇÕES GERAE> E TRA~SITOUIA:O: 

Aet. 31. O <lllllO social da companhia é o anno civil . 
• \.r't. :32. A cuu1 plllhia llca sujeita ás leis em vigor, na parte 

que lhe for applic<tV<}\ om to;\os os casos omissos nestes estatutos. 
Art. :n .. \ dirccturLt fica autorisfl.da a eif;ctuar tuLio quanto 

dispõe o ar!. l" o s Jll3 paragraphos e pelos p!·eços que julgar 
convenicntos. 

Art. 3-1. ':ioril<l r\i!'cclores llu!'ante os seis primeirns annos os 
seguintes accinni$l:LS: .\ntonio l'et·oira de <)uciruz, presidente, 
c Fredel'Íco ,\reitor t"pton, gereutc. 

Art. :l5. o crm~elho tbcal para o pri:n:Jiro anno será consti
tuído pelos Srs. Franoi.-;,;o da Cunha Bueno Junior·, :\Ianod Fer
reira 1\e SonZ<I Re lundo, !Jt•. Angu~to Ce~ar 1\e :\htto~. 

Art. 3G. ~OI'<i:u supplentes do mesmo conselhrl tlscal os 
Srs. : Fre:lel'lC'l Formu, Dr. \\'enceslau de Queiroz, Cm·los 
l{alston. 

Art. :3i. 0.-; accionistas acceitam e approvam os presentes 
estatutos em to: h.-; as suas partes c se obrigam a cutupl'Íl-o;, em 
prova do rtne su ~u1J~crevem. 

lJECRETO :"1. 70:-J- DE lG DE MARÇO DE 18()2 

Declara c:t(luc:t :t f'')nces~ão <la. Estratln. de Fet·ro Benevente e ~lin:13, a qne 

se refern •> deo;rcto n. 10.120 de i:'> de (lezem bro de 15~':1. 

O Vice-Presidente da Repul,Jica dos Estados Unidos do Bl'azil, 
eonsir\erantlo qne a Companhia Geral de Estradas tio Ferro no 
Brazil, cossi•1naria da E,;tra·la de Ferro Beneventc e Minas, a 
que se refere o dcct·cto n. 10.120 de 15 de dezembro de 1883, 
além de achar-se jut!icialm'lnte julgad<t fallida, intel'!'ompeu a 
construcção •hts obr,<s da referida e,;trada pot• mai3 de tres mezes, 
resolve dcclar.1r c~vluca a suprallita conres:;ão, em face da ter
minnntc tlbpo-;i<;:'lo contidn, n:t clausula dccim~t sogundn, do 
mencionarlo dect·eto. 

O Engenheit·o ,\nt:'io Gonçalves de Faria, Ministro do Estado 
uos Negocias tla.AgTicultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o fãça executar. 

Capital FeLiel'al, lG de março de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ant(io Gonçal ces de Fada. 
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Sr. Vice-Presidente- Comquanto tivesse o tlec!'do n. 656 
de 7 de novembro do anuo passado concedido o credito de 
20G:4!)!)!)5!0 á rubrica- Muniçõe:> navaes- do exercício de 1891, 
elovan•lo assim a 990:499$5!0 o tot<tl a tlespent!er-.se por conta 
da referi•la verba, verillc<t-~e agorn, pelo conhecimcuto mais 
approxinwlo da despeza realizaria tanto nest<t C<tpital L!omo nos 
dill'orentes Es!atlos, qnc se torna necessario novo nugmento afim 
de licarem lil}nidadas as tr11nsacçõos feitas até ao encerramento 
do exercício. 

·Conforme a inclusa demonstt·açi'io organiz:~da pel<t Contadoria, 
se verifica a necessidade do angnwntn do 2l!:l:ric!G~fl.l'?, l}lle sojus
tilka co111 o maior consumo de artigo.'> prnpt•ios de muHiçõLJ:'i na
vacs em razão d;t moiJilid:ule dos navio . .; da Al'mada c tam!Jem 
com os aprestos do cmzador Alniirrt~úe BaíToso, qull se destina a 
uma viagem de longo cur::o no est1·ang-eiro, além da elevnção dos 
preços de artigos adtJniridos fóra !los contractos e das po!·cen
tagcns que o Govemo se vitt ohl'igado a 1lar por cquidade a di
versos fornece•] ores por contracto~, attentlenrlo ús j n~tas razões 
que :dlegaram, provenientes do estado actual do c.uniJio e dos di
rei tos aduaneiros em ouro. 

Em vista, poi~, das ra,7.ões ex: postas, submctto :\ Vo:.;;;a approva
ção e assiguatura o incluso decreto eoncc1l•m•lo o eredito de 
21\l:!"iHi.~fl42 para a verba- l\I•miÇ'ões navacs- do cxcr·cicio 
de l8Ul. · 

Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, 18 de março 
de 1892.- Custodio José de Mello. 

EXERCICIO DE 18!)1 

MINISTERIO DA ~IARIXIIA 

Demonstração do estado da rubrica- Munições .n"vaes- do 
exercicio acima 

Credito extraortlinario - Decreto 
n. 1:3GG de 14 de fevereiro 
de 18!:ll....................... 700:000$000 

Credito extraordinario- Decreto 
n. 656 de 7 de novembro de 
189l................... •• • ... • 296:499:)510 \)'JiJ:409.)510 

Despeza 

Distribuição feita aos Estados, ap
provada por aviso de 26 de 
novembro do 1890., •••.•• , •. ,. 96:800$000 
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Cretlitos concedidos em virtude de 
differentes avisos aos Estados 
abaixo dccl:wados: 

Bahi:t ...••.......... 
Pernambuco .....•... 
Para ..........•.•.•• 
Rio Grande do Sul ... 
Paraná .....•..•.... 
S. Paulo ......•....• 
Parahyha ..•......•. 
Rio Ge. do Nc>rte .... 
Cearit ...•........... 
Amazon:~s .......... . 
Creditas concedidos 

em virtnd~ ele di!Te
rentes tniso,; á De
legacia rlo Thesouro 
em LonLlres para di
ver~as oncommen-
tlns ...•.•..•.•.••.. 

21:623$135 
31:699$040 
20: 000~~}00 
1:783$300 

500;!;000 
500;!;')00 
200~0[)0 

2: 117;210 
3:048$060 
ll :383$482 

62:623$444 

EITectn:Hl:t pelo Thesouro Na
cional segunrlo os processos re
mettidos por esta repartição até 
a pl'i!SCnte r\ata com artigos ele 
mnniçõ•:~ na.Yaes, como sejam: 

Cabo~. lona,;, lJrius, tintas e outros 
par;t os co!'pos de marinha, Com-
missariatlo, Arsenal, C;tpitania, 

155:478$271 

força. n:wal, hospital e Escola 
Naval......................... 777:589$047 

EITectuarla J1Cla Pagacloria da 1\Ia
rinlm até ao fim de janeiro do 
corrente ~nno, a saber : 

Artigos rl J mtmh;ões navaes adqui-
ridos par;\ snpprimento elos Esta
belecimento,; supracitados .•..•• 

EITectuad•t pelos n:wios SUI'tos 
no ltio r la Prata até novembro 
ele 1891 e em out!'as commissões 
segundo os documentos oxis-
tontes nesb. repartir<fio até á 
presente data, a s:>tber: 

Artigns de munições navaes ...... 

Annu\lações feitas até ao fim de 
janeiro de 1892 ............... . 

22:974$286 

1 :54l$B52 

1.054:383!}556 

10:894$781 
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Addicione-se: 
o que se calcula despender ate a 

final liquidação do exercício, 
tendo-se em vista as facturas 
existentes, ainda em processo, no 
Almoxarifado do Arsenal de Ma
rinlm desta Capital e no Com
missariado Geral e attendidos os 
creditas· solicitados pelos diffe-
rentes Estados................ 172:557$557 I :211• :1146$352 

Credito neccssario. . . . . . . . . . . • . . . 2 Ul: G tCo$842 

Primeira Secção da Contadoria de Marinha, I de março de 1892. 
-O contador, Francisco ·José F'en·eira.- O chefe rle secção, 
Bento de Carvalho e Sou; a Junio1·. 

DECRETO N. 766 -DE 18 DE 1\IARÇO DE 1892 

Abre ao :Ministerio dos Negocias da :Marinha um credito supplementar de 
21U:SW$842 parn. n verba - 1\Iuniçõcs nn.vncs - do exercício 1lc 1801. 

o Vice-Presidente da Republica dos Esta1los Unidos do Brazil, 
em vista das razões apresentadas pelo Ministro de Estado dos Ne
gocias da Marinha na exposição de motivos que a este acompanha 
e de accordo com o § 2• do art. I o do decreto n. 36 de 26 de ja
neiro do corrente anno, resolve abrir um credito supplementar 
na importancia de 219:546$842 a verba- Muniçõ~s navaes
do exercício de 1891. 

O Contra-Almimnte Custodio José de Mello, IIIinistro de Estado 
dos Negocios ela Marinha, assim o faça executar. 

Capital Federal, 18 de março de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio José de ~Mello. 

DECRETO N. 767- DE 18 DE 1\IARÇO DE 1892 

Abre o credito de 6:780$000 para custeio da fazendn dn Bon Vistn durante o 
exercício de 1892. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe expoz o Ministro de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, resolve abrir o 
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credito de ~ois contos setecentos e oitenta. mil réis (6:780$) para. 
custeio da fazenda da Boa Vista, situada no municipio da Pvra
hyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, durante o exercicio de 
1892 ; devendo aquella importancia S;r applicada na fórma da 
distribuição que a este acompanha. 

O Engenheiro Antão Gonçil.lves de Faria, Ministro de Estado 
dos Negocias tb Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
fará executar. 

Capital Federal, 18 de março de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Ant<io Gonçalves de Faria. 

Distribuição do credito a que se refere o decreto n. 767 
desta data 

Um administrador ...•......••..•........•.....•. 
Um pedreh•o ..................•......••.....•... 
Um ajudante ................................... .. 
Para recolher as madeiras esparsas pelo matto e 

arrancar os est•'ios e madeiramentos de vil.rias 
casas que se acham destelhadas ...............•. 

Eventuaes ...................................... . 

Total ...•.••.••....... 

3:000$000 
1:450$000 

720.')000 

1:000$000 
GI0$000 

6:780$000 

Capital Federal, 18 de março de 1892.- Antlio Gonçalves de 
Fa1·ia. 

DECRETO N. 768- DE 19 DE l\IARÇO DE 1892 

Approva ns plantas para a construcção de snbdeiros centraes no Estado do· 
Maranhão, tle que é cessionaria a Companhia; Geral do Melhoramentos no 

Maranhão. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Geral de Melhora
mentos no Maranhão, cessionaria da concessão feita pelo decreto 
n. 840 de 11 de outubro de 1890, pa!'a o estabelecimento de qua
tro saladeiras centraes no Estado do Maranhão, resolve ap
provar as plantas para a construcção de taes estabelecimentos, 
que com este vão assign:ulas pe1G Engenheiro Antão Gonçalves 
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de Fãria, Ministro de Estatlo dos Negocias tia Ag!'icultura, Com
mareio e Obras Publicas, que assim fará executar. 

Capital Federal, 19 de março de 1892, 4° chl RepulJlica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 

Antao Gonçalves ele Fm·ia. 

DECRETO N. 769- DE 19 DE l\IARÇO DE 1892 

Autorisa n lt·ansferencin da Estrada de !'erro de Ttú n Iguape :'t Comp:tnhia 
Viação Ferrea Sa.pucahy. 

o Vice-Presidente da Reçublica dos Estados Cuidas do 13razil, 
attendendo ao que requer0u a Companhh~ \'iaçilo Ferrea Sapu
cahy, resolve autorisat· :t trans!'ereucia a mcsnt.~ companhia, da 
Estrada Lle Feno de ltú a lguape, pertencente á Companhia. 
Estradtt de Ferro Sul-Paulista, a que se referem os decretos 
ns. 375 e 527 'de 26 de abril e 28 de junho de 189). 

O Engenheiro Antão Gonç[tJ ves de Faria, Ministro de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e oums Publicas, 
assim o faça execdar. 

Capital FeLleral, 29 de março de 1892, 4° da Republicet. 

FLORIA::-10 PEIXOTO. 

Anltio Gonçalves de Faria. 

Sr. Vice-Presidente da Republica- A vigente lei de or9~
mento fixou em 100:000$ o credito da verba que neste exerctciO 
se destina a despezas provenientes de epidemias, fome, secca, 
inundações e, em geral, de soccorros que, por aquelles ou por 
motivos identicos, tenham de ser prestados a popurações indi
gentes; e como, pelo imprevisto que caracterisa taes despezas, 
possam estas elevar-se muito, o que sempre tem acontecido, 
conforme se vP-rifica da tabella junta, excedenrlo assim á qu1.ntia 
votada, permittiu o legislador a abertura· de credito supple
mentar á alludida verba- Soccorros publicos (lei n. 3ô de 26 
de janeiro ultimo) ; providencia esta, porém, que, em virtude 
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do§ ]0 do art. 20 ela lei n. 3140 de 30 de outubro de 18>i2, só 
poderá ser adoptacla depois do nono mez do exercicio tin,mneiro. 

Snccedo, entretanto, quo, segundo a demonstmção annexa, já 
se acha excedido o credido d'~ mencionada vet·ba, quer om con
sequen<"ia da~ despezas ordinarias nolla classifica•las, quer por 
motivo das que se estão fazendo com a epidemia que nctual
meute grassa nesta. Capital. 

Accresco a isto que, ainda no interesse do melhoramnn!o das 
condições sanitarins lh cidade, urge iniciar t!es1le jà a wlopc;ão 
de provi,lcncins novas, taf's como, a irrigação das ruas, a lava
gem elos en1lanamentos, o e:;tabelecimcnto tle poços in~tantanoos, 
reparos e acer·escimos inadiaveis no:> hospitaos de isolamento, 
no lazareto da ilha Grande,() outras. 

Por nltimo, a carestia dos generos alimentícios tle primeira 
necessidade, ctue tanto projuizo está causando á;;; classes menos 
favorecidas da fortuna, faz com que o Governo anxilie a \1unici
palitlado do Dbtricto L<ecloral CPlll os meios p·:cunhtt'ÍilS inrlispen
saveis :·t realizac;ão das medidas que o Conselho de Intemloncia 
adoptou, com sua npprovnçiio. 

Nestas condições, baseando-me na autorisação conti,la nos 
§§ 3• e 4", ultinta parte, do art. 4• da lei n. 589 do 9 do seteml•ro 
de 1850, venho pt•opor-vos a nnica solução cüJivel nnsto caso, 
isto t\, a abertura de um ere:lito extraordinario, pelo menos de 
3.000:000$, para o que submetto it vossa assignatura o respectivo 
decreto. 

Capital Fe,Jeral, 22 tle março ele 1892. - Se1·Jedello Corrêa. 

DECRETO N. 770 - DE 22 DE MARÇO DE 1892 

Abrn n.o l\Iinistnl'i1l •],, Interior n·n ~~rediLo extraor(linnrio •le 3.00!):000$, 

p;tra d1!~pcz~s com SI)Ccort·os pnblicos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnzil, 
atten.dendo ao que expoz o Ministro de Estado <los Negodos do 
Interior, resolve, nos terml•S dos§§ 3" e 4•, ultima parte, do 
art. 4• d:1 lei n. 589 degele fietembro de 1850, abdr um cr dito 
extraonlinario de 3.000:0CJO$, destinado a occorrer a tod ,,; as 
despezas que por sua natureza entendam directa ou inrlirecta
mente com o melhoramento tio estado sanitario desta. cid,t~le, 
inclusive os reparos nos ho,;pihes ele isolamento e no Lazareto da 
ilha Grande, outrosim ás que se refiram ao auxilio que o Go\·erno 
da União tem da prestar á Municipalidade do Districto Fed,wal 
na re,tlização de providencias a attenuar os effeitos da carclstia 
dos generos alimentícios. 

Capital Federal, 22 de março de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedelto Corrêa. 
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Despezas com soccorros publicos, melhoramento do estado 
sanitario, secca, medidas preventivas de invasão de epide
mias, etc., durante o decennio ultimo. 

1879-I880 .•.•..•......•....•..••.•...••...... 
1880-I88l ......•..........•.............•. 
lilHI-lHH~ .... , ........................... . 
l8l'l2-I8H:J .............................. · · · 
l88:3-Hl84 ................................• 
1884-1::<85 ................................ . 
I Htl0-l8Hü .............................. · · • 
l~~KG-l8t17 o o ••••• o. o. o •• I •••••••••••••••••• 

1H88 ........................... · .. · · · 
1 89 ...•....•.......•................ 
18!)0 ......•.•.•.•.•.•......•.•.....•• 

7.409:818$833 
I .5U'2:44Li$88l 
I.20!l:ll0l$333 
I .:lüü:Ol4$451 
1.474::~51$231, 
1 . 28-l: f>-15$460 
I . I r,g: :,Ho!";487 
1.:~ 11 :!liJ0$\1\)3 

5:1:3: 721i$:l-18 
18.729:40\J$843 
ll.\JOO:OOU~UOO 

Demonstração do estado do .credito da verba- S.occorros pu
blicos- do exercício de 1892, a contar de 1 dA janeiro até 
á presente data. 

Qunntin adenntada ao almoxarife do Lazareto da 
illn Gr·anrle para<•ccorret• ao pag-a!llcnto fio pos
:;oal oxtmol'(linal'io do estabelecimento, durante 
o exercício .•..................•••........... 

Idem idem ao inspector geral de saucle dos portos, 
para occorrer, mensalmente, ao pagamento do 
pesso;l I em pregado no serviço de remoção e inci
neração do lixo r.n. ilha da Sapucaia .....•..... 

Tdeu1 idem ao liscal do Corpo de Bombeiros par;t 
occoi't'er á~ desp3zas de prompto pnganwuto com 
o SPrviçll da in'igação da cidadrl .............. . 

Fisc:dizilçiio di!. linq1 :za 1la~ prai::~. c da l'OillOf,'iio n 
incitwra<;iio tio :ixo ua illm tia Sapncaia, tPdo o 
cxercieio ........•......•..... , ............. . 

Quanti~t posta à disposição do Ministerio rla Agri
cultura, para as obras de atei·ro de varios pon
tos fio antigo leito do rio Macacos e prolonga
mento dos l1oeiros da estrada de D. Castorina .. 

Idem paga a J. H. Lang, proveniente de tlespezas 
feitas com a remessa de apparelhos destinados á 
insta Ilação de poços artesianos •..••.•.....•... 

Pessoal encarregado do serviço de remoção e inci
neração do lixo mt ilha da Sapucaia, em janeiro 

Idem empregado no serviço da conclusão de duas 
pennas de agua para a referida ilha •...•••••.. 

Idem idem no serviço provisorio da 
lavagem das galerias de aguas 
pluviaes, em janeiro e fevereiro 1:446$250 

Transporte de materiaes para o 
mesmo serviço, em janeiro..... 336$000 

1:600$000 

12:000!';000 

I :000$000 

I:200$000 

5:000$000 

1:144$037 

8:i78$180 

246$000 

1:782$250 
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Pessoal extraorclinario empregrldo no serviço de 
trnnsporte de doentes, em j[l.neiro e fevereiro. 

Fornecimento ele materiaes para as obras de con
sti'tH'ção do lJarracão, á pi'Hi[\ de D._ Manoel, 
para embarque de enfermos ................•. 

INSPECTORIA. GERAL DE HYGIENE 

Gt•atificaçi'io ao pessoal ela secreta-
ria, em fevereiro ............. . 

Idem aos delegados de hygiene, em 
commissi'io, em fevereiro .....•• 

Acquisiçlío de uma lancha ...•...• 

737$774 

3:974$131 
30:000~000 

LAZARETO DA ILHA GRASDE 

Püssoal empregallo no serviço sani
tario, em janeiro e fevereiro ...• 

Ilem jornaleiro, emjaneiro e feve-
1'.:-iro •.••..•..•..•..........•.• 

933$332 

960$000 

HOSPITAL DE SANTA ISABEL 

Pessoal ~uperior, em janeiro e fe-
vet·eii'O ....................... . 

hlem sulJalterno, em janeiro e fe-
vereiro ...................... . 

Itlem da tripolação da enfermaria 
fluctuante, em janeiro e feve-
reiro .........•................ 

Operarios que trabalharam nas 
obras do desinfectorio e do barra-
cão dos convalescentes, em ja-
neiro ......................... . 

Fornecimento para as referidas 
obras, em janeiro e fevereiro .•. 

Obras da ponte de pedra do hospi-
tat (1' prestação) ............ .. 

3:536$709 

2:758$026 

817$456 

3:688$300 

8:106$310 

10:000$000 

HOSPITAL DE SANTA BARBARA 

Pessoal extraordinario, em janeiro 
e fevereiro ..•..•.•.....•....•• 

Fornecimento, em janeiro e feve-
reiro .....••................. 

Pessoal da lancha FeliJ; liio.rtins, 
encarregado do transporte de 
variolosos, em janeiro e feve-
reiro .........................• 

7G2$0M 

4:168$600 

I :387$490 

1:524~850 

10:000$00:) 

31:711$005 

1:893$332 

28:905$891 
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I\Iergulhadores das obras do Minis
teria da Fazenda, em serviço no 
concerto cht canalisação de agua 
snlmmrina para o hospital o alu
gnel de apparelhos, em feve-
reiro ........................ . 1728500 

IIOSPITAL.DB S. ~gH.\STI\0 

Pessoal extraordinario, em jr,neiro 
e fevoreit·o ................... . 

Fornecimento de uma bomb<t, para 
melhorar o abastecimento de 
agua ........ ............... ··· 

6:645S392 

I :045$000 

ENFERlllARIA FLUCTUANTE 

Pessoal da tripol11ção da enfermaria e lanclm 
Jlilow, em .janeiro e fevereiro ................ . 

ESTAÇÃO CENTRAL DE DESINFECÇÃO 

Pessoal extraordinario, em janeiro e fevereiro ..• 

155 

6:4\10$667 

7:600~392 

I :770q;447 

4:810$99;). 

IXSTITl'TO BACTEUIOLOGICO DR. DO:\IINGOS FREIRE 

Operarias que trabalharam nas 
obras do instituto, em janeiro ..• 

Fornecimentos feitos para as mes-
mas obras, em janeiro ......... . 

CREDITOS 

:Maranhão ......................• 
Pernambuco ...................• 
S. Paulo ....................... . 

Londres ........................ . 

Credito do orçamento ..... . 

De(icit nesta data ......... . 

35G$000 

798$180 

5:000$000 
16:440$000 
8:200$000 

I: 15-1~180 

131 :723~55 

29:640$000 

10:640$520 

172: OO'l$575 
100:000$000 

72:003$575 
Terceira Secção da Secretaria de Estado dos Negocios do

Interior, 22 de março de 1892.- O 2° ollicial, Carvalho e Sou~a. 
- Visto -P. Guedes de Carvalho, director de secção.- Visto -
Antonio F. C. do Amaml, director geral. 

~~ 
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DECRETO N. 771 -DE 22 DE MARÇO DE 1802 

)!odilic" o art. 48 do t·egulnmento de 17 de ahril de 1868, pat·o. a Secretaria 

do Est:ulo clog Nego cios da. Guerra. e repartições nnnexn.s. 

O Vice-Presirlente da Repuhlicn. dos Estados Unidos do Brazil, 
attenrlendo à conveniencia de harmonisar as funcções da Repar
tição de Ajndante General, com as 1los commamlos tle distrietos 
militnres estabelocirlos pelo decreto n. 4::!1 de 2 de julho do anno 
passa,Jo, ro~olvo quo o car:..:-o de ajn1lante do onlon~ onc;lrregado 
do detalhe tlaqueli:L repartição passe a dl)nominar-se-assistente 
do ajudan'e general, encaJ'regado do detalhe, ficando assim 
morlitktdo o art. 48 do regulamento que baixou com o decreto 
n. 415G de 17 de abril de 1868. 

O General de Brigada Fr;i ncisco Antonio de 1\Ionra, Ministro 
de P:stado dos Negocios da Guerra, assim o tenha. entendido e 
expeça os despachos necessarios. 

Capital Federal, 22 de março de 1892, 4" d[\ H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fmncisco Antonio de Mow·a. 

DECRETO N. 772 -DE 22 DE l\IARÇO DE 1802 

Abre ao 1\linisterio da Agricultura, Comntercio e Obras Puhlicns o creditG 

extraordinnrio de ~>.1:0'•5$000, para occort•er às despezas com o serviço da 

-IIluntinn.ção publica 1lesta. Capital-, no 10 semestre <lo aclunl exercicio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
á Yista da nutoris:1ção que lhe é dada no § 2" elo rtrt. 8 °da lei 
n. 26 de :30 de dezembro de 1891, resolve abrir ao Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas um credito de 
559:045$000, afim de ser app licado ás despezas com o serviço da 
- Illumiuação publica desta Capital -, no primeiro semestre do 
corrente exercício. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça execut:1r. 

Capital Federal, 22 de março de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antd'o Gonçal,es de Faria. 
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DECRETO N. 773 -DE 22 !JE ~IAitÇO DE 1892 

Approvn. os 0.~tudos definitivo~ da linha <ln He;;;tinga Scrr:-t :"t Pou~a Gt·os~a, 

da Estrnda do F~t·t·o rlo P:tr:tn;i. 

O Vice-l'resitLmte da Itepuhlie;l do~ Estados Uni,los do Brazil, 
attendendo ~o fJUil requereu a Compagnie (!Jné,·rde des Cf,emins 
de f?e1· B1·esilicns, r c~''' v e approyar os c~twlos deliniti 1·os do 
trecho do f{estin~a S•Jrra ú Po'lt;t 11rllgsa, tLL Esteaila do Fet'l'O 
do Pat•;tttit, 11:1 cxtcnsiio total de 7'2 ldlom·tt•llfl n 220 tllol.ros, 
salvo, pot·,·~lll, as Htodilicaçõe.J rJtiO l'ot'l!lll in,Jic:td:ts pelo loc:v;iio 
dn. linlta, o-; quaos o~lu;los com ostc baixam rniJI'icudos Jnlo 
Cltel'e da I' Dir·cctoria llls Obras Publicas. 

O Enrrenheiro Antito Gonçalves de Faria, 1\linistt·o tle Estado 
dos Ncgocius da Agricultuea, Commcrcio e Ouras l'nulicas, assim 
o faç:1 cxecut;u·, 

Capibl FellCJ'<'tl, 22 de marçJ dr} 1892, 4• <la Republica. 

FLOI:IA:'<O PEIXOTO. 

Antrio Gonçalves de Faria. 

DECtttnO N. 774 - DE 22 DE )fAt:tÇO DE 1802 

•\Jilll''!\":t :1:-:: altc•r:lr:r·,r:'.: fi•ilns nn~: ~'"btqtn~ {]q l'n.ncn dr) ('!'edito 

Ht•:l:t.ilntr~' 

O \'ice-Preoidemte eh Repnl>Iica tlo~3 E'tnelns lJnido'3 elo llt'azil, 
attrmelnnclo ;~o fJHC l'CIJUOI'eu o Banco ele Ceerlito Hea~i!eiro, 
com sede n.~~la capit1tl u representado por sua director ia, re
sol\·e npprovar as n!ter.1ções abaixo transcriptns, ('.Jihs nos 
respecti r os m;tatn tos, pot· delilrcração ela asscmiJléa gerill ex
traordin:t ria dos seus accionistns, t\J:tlizada c til 4 do corrente 
mnz do mat·ço, a s·1 ber : 

Art. 5.'' - Su!Jstitua-se pelo soguinte : 
«O ctpital c de 10.000:00:):';, dividido em 100.000 acc·u0s de 

100~ c 1.tla nm1, constituído pelo Banco de Credito Hrazileiro e 
pelo~ ll:tncos l~egional do Bt'<IZil, Rogionnl do Snl c I{io c 
New-York, fJlW com elle fazem juncçiío.>> 

Art. 6." - SulJstitua-se pelo seguinte: 
« As entr:tuas a realizar até completar 60 "f,, sel-o-hão em 

pre~taçõcfl de 5 a lO 0 / 0 cada uma, o com iutcrv:illos nunc::t 
menot\'s de :m dias. 

« § 1.0 Logo fJUe as acções estiverem com GO 0
/ 0 realizados 

em dinheiro, n. rlir.•ctoria llr:a autorisada a integt•al-a~, m·oando 
um f'nn,Jo par;t isso, por fJUotas deduzidas dos lucros liqnidos. 
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<< § 2.• As acções, uma vez integ-radas, poderlo se1• conver· 
tidas ao portador ou teansferiveis por endosso, á vontade dos 
accionistns. >> 

Art. 10, n. 7.-Diga-se- 2GO:OOO$, em vez de- 50:000$000. 
Al't. :!~. - Diga-se - 10 acções, em vez tle- clnco - e 50 

votos, em vez de- ~O. -O mais como esta. 
Art. 31. -Substitua-se pelo seguinte : 
«Os directo!'es vencerão annu:tlmente os honorarios de 6: 000.~ 

cad:t um, pagos mensalmente.» 
Art. 1:2. - Substitua-se pelo seguinte : 
«Dos lucros lirjuidos provonicnto~ de opcl'fiÇ<)CS cm~ctivamente 

'Conclmda,; nos respectivos semestres, se lle lnzilão lO 0 /o para 
funclo de re,;erva, 20 "/o para o fundo Je integração creado 
pelo§ !"do art. 00, 0-i "/o parn. divhlendo ao-; accionbtas e 6 ""o 
para o« directores em parte,; ignaes. 

« Pnnt.c:t•a pho unico. Quant!o eos.>ar a tlotlncç;\o 1h\ fJllOh des
tinada ao fun•lo 1le integração, passarit á dos tlivitlendo,;. ,, 

Art. 41i. - Snpprimam-sc as palavras - c especialmente 
nos Estnllos do l'ar·a e Amazonas - e accrescente-.;;e : 

« p,,ragr·apho unico. Nas !lli:les ou agencias, haver:"~ registro 
e tran,;fercncias tlc aeçõc,.; e pagamento <lo rli videndos aos ar·cio-
1li~tas rplll ahl re~i<lil'Citl. » 

Art. 49. - Substitua-se pelo seguinte: 
«Fica a directoria autorisada a acceitar juncção ou encrt.mpação 

de esta be ll'rimen tos cong-eueres 011 socied,I(Jes anonymas tle reco
nheci< la utili•l:tdo, ouvindo o con;;elho tlscal. 

« l';wa;.:-rapho unko. Acceitar quacsquee mo•lillcaçõe,.; que o 
.Qoverno l"aç<t a esta reform<t. » 

Art. :SO. - Acc!'escente-se : 
« Paragrapho unico. De accordo com o final dos arts. 20 e 3i, 

a prim•·ira directoria e o primeiro conselho !iscal ticam com· 
postos dos seguintes accionistas : 

Director·ht - Commendador Angelo de Bittencourt, \"ictorino 
·Fernandes Ferro, Manoel tle Bastos Soares, Josó Gregol"io Fer
reira elo Amaral e Antouio tia Costa Villela. 

Conselho tbcal - Antonio lle Azere•lo Martins, Antonio Leite 
Montdt o tle B<~rros, l\lanoel do Rego Filho, Joaquim Silveira 
Cardoso e Bento Pereira da Costa Braga. 

Suppl@tes - Commenda•lor Luiz Arthur Co1rJoso, Barlo de 
Monte Castello, J oiio Cionçal ves dos Santos, José Julio Pereira 
da Si! m e Jo~é Antonio Machado; ficando desde ja empossados 
dos respectivos cargos.» 

O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o façl 
executar. 

Capital Federal, 22 de março de 1892, 4° da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrigues ,H11es. 
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DECRETO N. 775 - DE 22 DE MARÇO DE 1892 

Crea um lJatalhti.o de infantaria. do serdço actt\·o e u·.n de resen·n. e •lons e~

quad6'ie!{ de cnvallari::t de gnarrlas nacional!~, na~ com:trc:l.~ de ~ant:-t Cru11 

de Cot·nmh;i, Miran!la e Sant'Ann:'l. do l':u':lnah~ b~, TI•) E~t:\.<1·1 ·1·! :\In.ttq 

Gl'OSSO. 

O Vice-Presidente cht H.epublica dos E>tados rnidos 1lü Drazil 
tlccreta : 

Art. 1." Ficam cre:l!los nas comarca~ •le SantaCI•nz•hl~<l
rnmhá, 1\Iiranda o Sant'Anna do l'<lranahyba, n > E:>ta.Jo d,J 
Matto Grosso, mais um batalhão de infantnria do servi~·n a ·ti,·Cl, 
com quatro companhias o a de:;ig-n<~-;'i'ío de !1°, um lut dhiío <la 
resorvn. tambem com qnatro co!llpanhias e a rlesi"·n;l•:i"í•J d·· .f" e 
dons csqna.drões de cavallat·ia, com :1s dcsigna~·õcs dcJ 3'' o .f", os 
quaes seriio organizados com o.> gttar.las nacinnae~ qnaliJic<tt.los 
nas fregn·.~zhs de Sant'Anna do Para,nahyba, Yaccc1rit e Campo 
Grande; In ordem em que siio e.1umerarios. 

Art. 2. o Revogam-se as disposiçõ·~s em contrario. 
O I\linisti·o dos Nego~·ios da Justiça, as,;im o l'<v:a. Pxecntar. 
Capital Federal, 22 de março de 1892, 4° da Republica. 

FLOIUANO PEIXOTO, 

DECRETO N. 770 - DE 22 DE MARÇO li E 1802 

Detcr~nina que oR gnn.rdas-marinha alumnos srj::vn confirnw.dos n''"~·· p ,-:;,ti) p1r 

decreto. 

O Vice-Pres:d.eute da Republka dos Estados Unidos do Bt·azil, 
tendo ouvido o l\Iinistro de Estatlo dos Negocias da :'>Inrinlm, 
sobre o modo de executar o art. 85 da Constituição Fed·•ral, f!lle 
equipara as vantagens dos olfJciaes da Armada as de qu.~ gosam 
os do Exercito; e considerando qne os guardas-marinha alnmnos, 
depois de approvados nas matarias que coJstituem o 4° anno do 
curso da Escola Naval, nenhuma prova mais exhibem de suas 
habilitações profissionaes, preenchendo apenas o interstici:J mar
cado por lei para serem promovidos ao posto de 2"• tenentes; e 
que sendo o posto de guarda-marinha confirmado o primeiro 
posto na marinha, não póde, portanto, deixar de ser equiparado 
ao de 2° tenente do artilharia e alferes do E:íercito; rese>ln: r1ue, 
de hoje em deante, sejam os referidos guardas-marinha nlumnos 
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conlirnmrlos nesse posto por decreto, expedinJo-se-lhc:; a t'cspe
ctiva pntente, como se pratica no Exercito. 

H.evogam-so as disposições om contrario. 
O Coutí':\-Al miranie Ministro de Estar! o r los Negocies da l\Iari

nlm ·assim o faça executar. 
Capital Federal, 22 •lo maeço do 18\.J:Z, ,1'' da H.opuhlica. 

DECRETO N. 777 -DE 2G nrc ~1.\lt~,'U 1>1·: W'J! 

O Presidente da Ropublica do; Esta rins Uni•lo~ do Hmzil, a l
tendendo ao qne rot1ue•·eu a Companhia. Fnltril n lndust!'ial do 
Viuagro, devirlamnute J·epresentarla, rc~nlYt~ approvar a J'cl"orma 
de sen:; esta tntos do nccor1lo com as ai tcraçõe,; 'l no a e:;t" aeom
p:lnhant o t!i\Cl foram yota•bs n:t aS-iOJllll>lt\:t g·eral tll) nc··iunbtas 
ile ~8 ri<• outubro do :111nu proximo pa~s:u!t•. 

O l\Iinistro rlç E:;ta•lo dos Negercins da ,\gricnllut'.l, Contmcrcio 
c Obras Puhlie:JS assim o f:\Ç'l. oxocutar. 

C:tpilal Ferlor.tl, 2G da m:1rço do 1f)(l2, 4° rla Hcpnhlic:t. 

FLORIAN'i l'EIX•·TO. 

Alterações dos estatutos da Companhia Fabril e 
Industr·ial de Vinagre, delibaradas pela assem
bléa geral de 28 de outubro de 1891, e a que se 
refere o decreto n. '7'77 de 26 elo março de i892. 

1." Autorisar a diroctoria a transigit· on hy[•othocaJ· os IJenc; 
sociaes, sendo ouvirlll o conselho 11~cal. 

2.a Reduzir a administrnç:io da comtxmhia a rlous memhms, 
scnrlo nm, prcsillento e ontro, gcronto. 

Rio de Janeiro, 18 de março do 1802. -l'edro ('((,·/a,· dcs San
tos Tei:>:eira, direclor. 
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DIWRETO N. 778- DE 26 DE 1\fARÇO DE 1892 

Approva, com restricçi)es, a. variant~ propost:\ pda companhia 1'ram•Uoail de 

Naza.rcth, em ::::ub9tiluir;ã'l an tra~·ru.h j:l appro\·ado entre o kilometro 53 e o 

fim da linha. 

o vice-Presidente da RepniJlica ,[,JS J;:.;f tdo;; L~ ni•ln-i lf, I II!',!Zil, 
attendendo ao que I'Cfltii31'Cil a Contp:tnl!i:t Trom-No-t'l do Naza
reth resolve apJH'OV:tl' a vat'ianl•l apJ·.•:;unta LI pa1·a S!tiJ-;til!Ii~·iio 
do trecho comprehendido entre o kilo:uotr·o 5:3 e o lim •l t linlt:t; 
com a condição, porem, de serem eo:Jsi•ler·a;lo'; pac.t o~ etr.cJitos 
de garantia de jums, a exten$·lo u orç:uJwnto do tt':tçarlo primi
tivo, approvado pelo decreto n. 10.400 tle 12 •le outubro •le 188\;1. 

O Engenheiro Antão Gonçalves rle Faria, 1\linistr·o de Estado 
dos Nogocios da Agricultura, Commercio e O!Jras Publica~, assim 
o faça executar. 

Capital Federal, 26 de março de 1892, 4° da H.epnblica. 

FLO!lL\NO PEIXOTO. 

Antiio Gonçalves de Fm·ia. 

DEC~ETO N. 779- DE 2G DE }l.\RÇO DE IROZ 

O Vice-Presi<lente da l~epnLlica dos E~tados Unidos do Brazil 
resolve que, annualmente em cada E~cola Pratica do I~xercito, 
seja nomeado, sob proposta do respectivo commandante, um dos 
instructores para commandar a compJ,nhia de alun1nos; ficando 
assim modificado o art. 56 do regulamento mandado observar 
provisor·iamente pelo decreto n. 4:12 de 4 de julho do anuo pro
ximo passado. 

O General de Brigada Francisco Antonio de l\loura, Ministro 
de Estado dos Negocias da Guerra, assim o tenha entendido e 
faça executar. 

Capital Federal, 26 de março de 1892, 4° d L Repnblict. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio de Moura. 

Pcd 'r Exe~utivo 1892 11 
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DECRETO N. 770 A - DE 29 DE ~L\RÇ'O llE 1892 

Cn!lj''•dr• pP.t'~rJÍ:-:"~:Í:~) :'r :~~~nci:H~ân nnnny111:1. :\fnnt(• Pi•l P('Pllhr p:ll':t !'lll·Lu· e·:tr~ 

titul11 para o clP- 41\Iontn l,i11 :'\aci,Ja:d. 

O Vico-Prcsi•lcnte da Rr·pnhlica •los E;t:tdos linidos do Brazil, 
:lttrndrmlo ao que r•,'lll'!l'•:r.un E•.·arbto X tVÍ<T da Yoi;.:·a <} 

Raph·tel Angnsto r].) Freitas, resolve ~~~l:·mil ti r qne a ~ot:ied.Hlo 
anon:;111:t \lnntc !'in l'opni:<J•, <btal>oJc,·ida IW.-;Lt C:tpilal, i' ·~so 
a. rJ,·,~omin:u·-se, lllnnt" l'io Nacional - Soeio·bd0 ,\non~·ma 
r".~·.•n•:n-.-;o pelns c·stnttitns appl'ovados tdo decreto n. 'i·ll de 1\J 
<le- iuH•rcit·o tlo COI'rcntcl anno. 

O :\lini~lro tle 1~:-t:ulo <itJS Ne:;·ocio~ •b Faz()n•l:t assim o f:IÇ:t 
executa!·. 

Cnpibl Fcdcr,l!, 2U de m::trç,, <lo 18D2, 4" da !{cpnblic~t. 

FLOltL\::\0 PEIXOTO. 

F. de Paula Rodri.rJues .tlres. 

E•j'IiJ•:l.rtl.. os S·JJ.J,l~ 1l0'~ n;:lrl!:J:~:~ta:-. !1.1"\":"'.1''' ~r1s dn~ nfli ·iar•<..; r],_, ip-nacs 

p·tt·~ntes d:~s rle:nai:·'· elaS'\•'-.:. da .\l'al:trla. 

O Vkc-Pr·Psidente da, ll.epuiJlir:l. rlo" Estados linitlns do Tira
zil, attnmleudo ao que PXpoz o Mini,;tro dos No:cocios da 1\lari
nh:~ sobre a convetiiel:cia d·~ razf:!r ce,;sat· a supuriorid::trlc que lt::t 
entre o,; solrlos que até hojn tecm pr.r·cohi•lo os ma~llini~tas na
v;\f's, e o,; quu vencem, em ig-n ddade de patrnt11, os olliciaes rias 
dom·ti., clatises da Arm:vla, c consi.lerando que trtl ll"siguald:tde 
em t';t vor rlo, maehinistas na var~s, além de cnn:;tituir um privil<!
g~o. f0re 1lc fcoute o art. 85 rla Cou~tituiçií.o F"drmd, resol\·e 
·~rJuipn:·ar os soldo,; rios maehinbtas naVilf:!S aos qnr1 permhem, em 
igu:dd::t•le rle patente, os ofTicine~ LI s ontrils cla~~cs da Arnnula, 
cutll e~;cepçiio, poi•c\m, rios Sit!:-;tjndaiitl'~ J,J maeltinista,;, que 
eo!tti!tnarih :t pcrech::n· o s:>I.Io quo os mtchinistas de 4• clas~e do 
antigo qrndro Vllllelam nté agr,ra, por niirt SCJrein elles o!ficiaes. 

ltuvogam-se as disposições em contmrio. 
O Contra-Almirante Custodio José (le Mello, l\Iinistro de Estado 

dos Negocios d<t .\Ial'inha, as~im o faça executar. 

Capital Ferl.eral, 29 de março dJ 189Z, 4" da Repu!Jlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cttstodio Jose de illello. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 163 

DECRETO N. 779 c- DE 29 DE ~IARÇO DE 1802 

Explicn. como se deve procedet• com ref(Henci:t ú, contribuição do~ mnehinist:J.s 
navacs pat'<l.. o montepio de m:-t.riukt, e:u vi~-;t:t da reorganiza<,:ãJ d11 r~~~p~ctb:o 

qu:ulro. 

O Vice-I't·esitltHÜe da Repuh1ic1 dos E~tatlos UniLlos Llu llt'.IZil, 
tendo ouvi<lo o Ministro de E~l<t~lo dos Negucius da :1!al'iuha 
sobre o direito à percepção do montepio que assiste aos umclti
ni:-;t;,s n:waes rpte niio fnram rn·otuovi.!os por· occa~iiio ela rem·
g:lllizar;iio tlo qua1ll'O, ddertuin:ula pelo R ()o d:t lei 11. lO de ~do 
fevcr•oir·o do 18V~, e cousillerawlo que o decl'eto n. 77u B, desta 
data, equiparando o soldo do;; macltinistas navaes aos que per
cebem, em igualdade de patente, os oJ!lchws das dulltai~ classes 
da Armada, estabelece qne o montepio a que teem t!it·o1to esses 
militar·es sc!'á cotTespondeute :i. metade do ,.;ohlo que pn.,;,;am a 
vencer· ; ma:; que os machinbtas 11avae,; não promovidos na 
reorganização do quadro, feib 1le acconlo com 'l § (j" d:t lei 
11. 40 de 2lie fevereiro do CO!'I'entc anuo, lmviam ji1 coneo!'rido, 
durant•) longo pel'io•lo de tempo, p:tr.t o montepio com <L rJuoüt 
cot't'PS[Iondento ao antigo snl1lo, o 111e evhlentomonte llte:l 1:1'eou 
direito a perceberem ~;uas familia~ o montepio equivalente a 
esse soldo antigo, decreta: 

'Art. 1." Os machinistas navaes não promovidos por occasião 
da ultima reorganização do quadr·o, autor·isathL pehL lei n. ·lO 
de 2 de fevel'Oil'o de 1H92, continuam :t c<Jncot·rer com :1 •jttota 
correspondeute ao soldo antigo para suas f'amili;~s tet'elll dil·eito 
a pm·ce!Jer o montepio correspowleute a esse soldo. 

Art. ~-o Logo, porém, que e~ses ll!<tcltinista:; tiverem accesso, 
concorren'io eom a quota cot're~pond•mte ao soldo mar.·ado pelo 
decreto n. 7i9 B desta data, e suas famílias terilo din:ito ao 
montepio correspondente ao novo soldo. 

Art. 3. o 1\.evogam-se as di,; posições em contrario. 
O Contra-Almirante Custodio José de 1\Iello, Ministro de Estado 

dos Negocios d<:1 Marinha, assim o fitça executar. 
Capital Federal, 29 de março de 1892, 4" da Republic;t, 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio Jose de 111 ello. 
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DECRETO N. 780- DE 1 DE ABRIL DE 1802 

ConetJde a.o ]}r. Joaquim Anselmo Nogueira e a Luiz Ger:tlflo AIIH~r:n.az, proro

g:l~:ã~) 1le pt·azo, r1uauto ú conce:;;são a qne se refct·e o decreto n. 320 fle t~l 

de lll:tin de iSUL 

O Yice-PI·csidente da Republica dos Estarlos Unirlos do Brazil, 
atten:lendo ~o que representaram o De .. Toaquim An,;Plmo No
gueira e Luiz Geraluo Albernaz atlm de levarem a e1l"eito a con
cessão que lhes foi llad<t p0r riecreto n. 329 tle 16 de maio do anno 
passado, para. erlificar na cidade do Rio de Janeiro e seus n.rm
baldes casas destinadas á habitação de operarios e classes 
pobre,;; 

Decreta: 
Fica prorogado pol' seis mezes, a contar t!csta data, o prazo de 

tres nwze,;, marc,tdo na clausula :Ja das que acompanharam o 
decreto n. 213 de 2 de maio do anuo p<ts,; 1do, e a que se refere o 
de n. 329 acim:t cita•Io, para organização da companhia. 

Capital Federal, 1 de abril de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

8e1·:;edello Co1Têa. 

DECRETO N. 781 -DE 1 DE ABRIL DE 1892 

Conct~~~~~ no cngenhoiro Carlos Poma prorogação de prnzo quanto :L concessão 
a que se refere o Uccreto n. 326 de f() rle maio de i~Vl. 

O \'ice-Presidente da Republic:t dos Estados Unidos do Bmzil, 
attclnrlendo <to que representou o engenheiro Carlos Poma, afim 
de levar a eiTeito a concessio, que lhe foi dada por decreto 
n. 326 de lO de maio uo anno passado, para edificar na cidade do 
Rio 1le .Taneiro e seus arrabaldes casas destina· las a habitação de 
operarios e clas:>es polJres ; 

Dect"eta: 
Fica prorogado pol' seis mezes, a contar desta data, o prazo de 

tres mezes marcado na clausula 3a das que acompanh 1ram o de
creto n. 213 de 2 de maio do anno p:tSS<tdo, e a que se refere o de 
n. 326 acima citado, para organização da companhia. 

Capital Feder.d, 1 de abril de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser;;edello Corrêa. 
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DECRETO N. 782- DE l DE ABRIL DE 1892 

Approva os planos dos edificios que João Teixeira. de Abreu, José Call!pello 

(le Oliveit·a, :Manoel C1)elho de Rouzn. IAmt1, Josó Frnncisco I.-~obo Junior, 

Antonio José Alexandrino de Cn-"tro c Antonio 1Ior-eira. da. Costa teem de 

cnn:->truir ptU'.:'I. habitação de operarias n classes pnht·eg. 

O Vice-Presidente da Repnblica rlos E,;tlvlos Cnidos do Brazil, 
attendendo :10 que requereram João Teixeira 1le Abreu, .José 
Campello de Oliveira, Manoel Coelho de Souza. Lim~, José Fran
cisco Lobo Junior, Antonio José Alexandrino de Castro e Antonio 
Moreira da. Costa, cessionarios dos f<tvores constantes do 1lecreto 
n. 21:1 de 2 de maio do r.nno passado, a que se refere o do 11. :1:10 
de lG do mesmo mez, para o fim 1le constr·uirem, na eirhtlliJ do 
Rio de Jnnetro e seus arrabaldes, edificios destinaúo; ú h:dJit:1çfio 
de operarios e classes pobres; 

Decreta: 
Ficam approvados, de accordo com o parecer da lnspectoria 

Geral de Hygiene, os planos que, á vista do disposto na clau
sula 2" das qne acompanharam o primeiro rios citndos decretos, 
fora.m apresentados com requet·imeuto de 14 de ago,;to do 1lito 
anuo. 

Capital Federal, 1 de abril ele 1892, 4" da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:::edello Corrê·~. 

DECRETO N. i83 - DE l DE ABRlT. DE 1892 

Declara caduca a concessão de que tratam os Jecreto~ ns. 322 rlc f!', rl,. maio o 
618 de 23 de outubro <le 1891, dos favores da lei n. 3151 de \l ole 'ctem~ro 

de 1882, relativamente aos edificios que Ernani Lo<li B:ttalha. ou a compa

nhia que por elle foRSe org:tnizatl:t, tinh:l ele con;{trnil· p:ua h:1.bit:1t:;lo de 

operados e classes pobres. 

O Vice-Presidente da Republic:t dos Estados Uniuos do Brnzil, 
consideran,lo que, dentro elo prazo marcaJo ne~s cl:tusnlas 2" e 
3• das que acompanharam o decl'eto n. ~13 de 2 .J,l maio 
de 1891, a que se referem os de ns. 322 de 16 de maio e 618 de 
23 de outubro do dito anuo, o cidadão Ernani Lodi Batalha, con
cessionario dos favores constantes do primeiro dos mesrnos de
cretos para a construcção, na cidade do LUo de Janeiro e seus 
arrabaldes, de edificios destinados á habitação de operar·ios e 
classes pobres, não apresentou os respectivos planos, nem o!'ga.-
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nizon companhia, e que, tendo obtido pelo citado !lecreto 
n. li!R prorogação desse prazo por tres mezes, n:io cumpriu o 
disposto nal}uellas clausulas e n:ttla mais allegou ou solicitou; 

Decreta: 
E' rloclarada carluca, na conformicl:ule da clam:nla 2:-J" do 

decreto n. 213 de 2 de maio de 1891, a conces~iio feita ao ci
dadão Ernani Lodi Bahlha, de diversos favores para a constru
cção de edillcios destinados á habitação de operarias e classes 
pobres. 

C<tpital FoLlct\tl, I de aLril de 1892, ·1° ria ltcpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzcdella Cm·rêa. 

DECRETO N. i8'1- DE 1 l>E ABRIL J>E 18\!2 

.Approvn. a reforma dos estatutos dn. Companhi:t Nacional de ::=:a!in:1s :\I0sSorrí

Assú. 

O Vice-Presidente da Repnulica dos Estados Unitlos do Brazil, 
attenden·Jo ao que requereu a Companhia Nacional de Salinas 
1\los,;oró-As~u, devidamente representada, re~olve approvar a 
refomm de seus estatuto,;, do accordo com a::; alterações rpxe 
a Jste acomp:mlw.m e que foram votadas na assemhléa geral de 
accionista::; de 14 &e dezembro do anuo proximo passado. 

O Ministro de E,;tado dos Negocios du. AgriCllltura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 1 de abril de 1802, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Antao Gonçalves de Faria. 

Alterações dos estatutos da Companhia Nacional 
de Salinas Mossoró-Assú, approvadas pela assem
bléa geral extraordinaria da mesma companhia 
em 14 de dezembro de 1891, a que se refere o 
decreto n. 784: de 1 de abril de 1892. 

A directoria da Companhia Nacional de Salinas Mossoró-Assli 
propõe á assembléa geral dos Srs. accionistas, hoje reunida., as 
seguintes modificações nos estatutos em vigor, approvados pelos 
decretos ns. 588 e 715, de 19 de junho e 4 tle setembro de 1890: 
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~' rt. 1:1.- Em voz rle- ,;ris memhr"~, r liga-se -tt·es mombroô. 
O lliOSllHl nrti~·o ~ 7".- SniJstitnn-se prdo seguinte: 
« O movimento das operações diarias da co~>lfmnhin. ser<'t tliri

gi1lo e liscalizn.rlo por um directOt', sendo válidas a~ LieliiJerações 
accnrrlcs tomadas por rlous r!irectot···s.» 

O nw~nto artigo§ 8".- Snli,;titu>t-s' p3io s~gninte: 
« ,\ rlit·cctol'ia. eseollter:\ dont.t•e si, no ado do S~'l' empossada, o 

di redor presidente, o Liirector secretario c the:;uurciro e o rlircctor 
gerente.» 

Art. i4 § R".- Supprimam-se as palavras f'JU'~ seguem it 
pal:tvt·:t - companhLt .. 

Art. l:í ~ :;".- Em vez rio lt·e~- rlié~·;t-so- rious. 
,\rt. Hi.- Snpprinm-se. c 

Art. 17.- p,,ssa a ser 16. A' r~ lavra- secretario, ::tccrescente
se - e tltesoureiro. 

O meswo artigo § 5°.- p,,ssa n ser 7°.- Em vez de vice-pt'e
~irknte - tlig-a-se - prcsirlcnte. 

Art.. 18.- Snppt•irmt-se, pas~anrlo os§§ 1° c 2" para o al'iigo 
anteriot• com numeração de 5° e 6°. 

Art. 1\J.- Passa n ser 17.- Em voz rle g-erentes- rlig<l-se-
r1irector-~·c·rcJ1te. ~ · 

o mcsliw al'lig-o!'\2°.- A p~.l:t\T::t- thcsonr·iJ·o, S•~.ia antece .. 
did;t Jte[;t pnln.vra- ~e~J'f•l:ll'iu.- Ond" s•J rliz - rliJ•ectorcs
g·et·t~ntcs - rliga-se- diredor-gc!'CJÜc. Art. :!0.- Passa a. ser 
18.- Em ver. de seis- rlig-n-se- tt·es tisc:1es e tres supplentes. 

Art. 21.- Passn. a se!' 19, ticanrlo a ordem numerica elos ar-
tigos seg-uintes alteJ'ad:t em con:ormidmio. 

i\l't. 41. Supprima-se. 
Em ::t9semblóa no Rio de .Janeiro, J.i tle dczcmh!'o tio 18Cll. 
Os directorcs- Francisco Lopes Fen·a~ Sob1·inlw - .Josd Cm·-

rlo3o Pe1"rJi1·a - Cttstorlio 0/ivio de Freitas Fe1·ra~ - Pr:d1·o Jose 
JJenwnles - Joa]ttim Jose 1'alentino rlc "tlmcirla. 

DECRETO N. 785 -])F, 1 DE ADI'liL DF. 1802 

Altera. os~~ ,q, O e 10 1lns in~trnc<:ii,~s qnn hnix:nn.m eom o decreto n. 471 lle 1 de 

ng-cst.) de 1~D1 pat'a a haiJilit:u:ãn no montepio e lllCÍO sultln Uus oJ!leiaes tio 

Exercito e Ar!H:ula. 

O \"ice- Presidr:nte da Repul:ilica dos Estados Guirlos rio Bruzil, 
atteud,mdo ao que expuzeram os Ministros de Estado dos Nego
cio;;; rh Gtlül'l'a e d::t Marinha sobro a conveuiencia de os oJ!ldaes 
do Exercito e Armada. se habilitarem perante~L Auditoria de Gurerra 
ou tle M<1rinha alim de evitar, além dos embaraços e rülliculrla
des resultantes da habilitação perante a Pretoria, como preceituam 
os§§ 8, g e 10 das instrucções que baixaram com o decreto n. 471 
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de 1 de agosto tlo 1891, para a referida habilitação dos herdeiros 
dos cfficiaes, o accre;cimo de despeza a que são obrigados os di
tos herdeiros, que geralmente tli~poem de fracos recursos pe
cuniarios: 

Resolve rpw os cita•lo'' §§ 8, 9 0. 10 da~ instrucçõ•~s quo baixa
ram com o decreto u. 471 do I de agosto rle I 80 I sejam alterados 
respectivamente do seguinte modo: 

§ 8. Dado o falleciment" t!P olilcLI!, mandará o Qnart:·l-Gone
ral :'1 Auditoria, dentro do prno de oito dias, contarlos tia data 
em que tiver conlwcimonto do facto, uma cópia authontica. de 
turlo quanto constar das declar;~ções respectivas. 

§ 9. A ,\urtitori<t, á Yista do documento de que trata o para
grapho ant<,cmlcntc,indinr:·t no m:lis cul'topr<tzo possível a quem 
cabem o montepio o meio ~olrlo, m•)ncionando tamhem pela ordem 
seus ltcrdcims, dada a hypothese de, por lei, haver successão 
desse benelici•J no caso rle fall••cimento do brmeliciado. 

§ 10. Sen1elhanto indic:u:iio feita pelo auditor sci·:·t tomada por 
termo pr•lo escriYão da Auditoria, extrahin<lo certi<l:1o, a re
querimento da parte, fJUO ~el'it as:;ign:vla. pelo auditor. 

Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Os Ministros de Estado dos Negocios da Guerra e da Marinha 

assim o façam executar. 
Capital Ferleral, I de abril <le 1892, 4" da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio Jose de ,lfello. 

Francisco Antonio de ilioura. 

DECRETO N. 786- DE 1 DE Amm, Dfo] 1892 

Transf~ro para. I) ~Iini~b~ri•) rl:t :Jfarinha Q sr~rVil;/) d~ halisanwnto dos portos .. 

O Vice-Presidente da Republiet tios Estados Unidos do Brazil, 
usando <la autoi·i:;ação concedida pelo art. 2•, ~ 14, do decreto 
n. 42 de feveroii·o do cori·ente anno, resolvo transferir para o 
Ministerio dos Negocias d<t J\l:lrinha o serviço de halisamento dos 
portos. 

O l·~ngenhoit•o Anti'io Gonçnlves ,Je Faria, Ministro de Estado 
dos NPgocios tia, Agricultura, Commercio e Obras Publicas, o 
faça executar. 

Capital Federal, l de abril de 1892, 4• da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antão Gonçal!Jes de Faria. 
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DECRETO N. 787- DE I DE ABRIL DE 1892 

Altct·n. n ohserva~ão constante da tahella n .. 3, nnncxa ao decreto n. G91 de 
2S 1lr.> rtg'{)Stn rlo 1800. 

O Vice-Presi•lente da B.opnhlica •lo . .; E-;ta•los t:nillo,; d<J B1·;uil, 
attcn•lemlo ao quo rept'esentun o •li•·ectot' da E,;tt'<•·la de Fe:'I'O 
tle Porto Aleg're a Crugnayana, ~ohr•J ''~ exigench> do "'~~·,·iço a 
sou cargo t!fil rnlnçiio an pessoal <la mnsuu •·stt·a•l:t, !'<'sol Yo qHn a 
oh~<'rvaçiío constante da tahc·ll<t 11. :·l, alln•·xa ao <l•;el'd.ll 11. r.~ll, 
do :!8 d<J ag•J~lo de 18\JiJ, tenlla :t sog·ninte altcraçii.o : O.; :>J..:Ti
mensores, cmprega•lo.; como conductores, po•l•H·ão pass:u· a ajn
d:tnlos do engctilteiro residente e a ongonhoit·o,; t•csi.lont•.•-; do 
1" e 2" classu. 

O Ministl'o de Estatlo tios Negocio~ da Agt·icnltnra, Commcrcio 
e Obras Publicas assim o fac:·t. exncntal'. 

Capital Federal, 1 de abril d~ 1892, ·1° da Repnblic~t. 

FLORlA:'<O PEIJWTO. 

A.nt-itJ Gonçnlves rle Faria. 

<AF\:f'.:f'~ 

DECRETO N. 788- DE R T>E ABRIL DE 18\)2 

Abre ao l\Iinisterio dn~ Neg-ocios rlo lul(!l'ior tl'tl CL"I~Uitt) ~'Xll'.'\•H'tlill't~·iq d1} 

110:000$ para occorrer ús de~pezas llt~tnt·min:-ulas peJq :ut. ; ... •1 das di::;p,,si

~-ões tt·n.nsitorias (ln. Constituiçãn FPrleral e dect·eto n. G de 2' d(' agosto dQ 

18~1. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos'Estados t:nidos do Brazil• 
us:~ndo !la autorisação conferiria pelo decl'eto le~·hlativo n. 6 
do 29 de agosto de 1891, resolve abrir ao l\Iinisterio rios Neg-o
cio~ do Interior um credito extraordinario de cento e <le7. contos 
de reiS (110:000$) para OCI'Ol'l'!lr :10 pag:lmPIÜO d;;g dPspezaS 
não só com a :tcquisição do predio em que f:dlccrm o Dt·. Ben
jamin Constant Botelho de Magalhães, mas tambem com os ac· 
ceBsorios, assentamento e preparo do logar em quo tem de ser 
collocada a lapide de que trata o art. 8" da;; disposições tra.ns
itorias da Constituição Federal, e com a indemnisação do aluguel 
daquelle predio desde 24 de fevereiro do referido anuo até 1 \) da 
fevereiro ultimo, em que foi lavrmta a respectiva escriptura de 
compra, nos termos do citado decreto. 
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O Ministro !lo Estatlo tlos ~cgocios do Interiot• :1~-;im o faça. 
executar. 

C:tpit<l Fetlcral, 8 tlo a.bril de l81J2, 4" da. n.epctb!ica. 

FLORL\'<tl PEIXoTo. 

Fcnwndo Lobo. 

DECRETO N. 78D - nE 8 nE Anr.n, nE 18\J'? 

Apprrn~a os phnos e orç:v~wnt,lS p:1ra ns nl,ras nece-.;s.'l.l'ias no e"'iCilrt.Jnento da~ 

a.~·l:!~ plll\'he3 att·av.;~ <lo atr!t'rr> ~' HH11".1.lha d<> r. Lf::" 11·1 P''l"lt~ d1! S:lllln~. 

O Vice-Presid.ente da. B.epublica. dos Estados Unitlos do BraziJ, 
attendenrlo ao fJUO requereram Gall'l'ée, Guinlc & Comp., conces· 
si.,n:n·ios e constructores 1las ohr:ts de melhoramento do porto tlr3 
S:1ntos, resoive approvar os planos c ot•çamcutos p<~r<t as obras 
net•e,;sarhs ao escoamento d:tS ;1guas [rltrviaes atr:wés do aterro 
e tnm·:tllu do cae~ no pot·to de Santos, na illl[lill't:tncia de sdo
eentns fJnarent:t e no1·c conto~ fJilittlwnlos eincocnta c St~is mil 
sl'ise••n tns o c i ncoon ta e tltJn-; réis (7 -!D: 5:J(j~ri:J:!), dn!nzir las desta 
Silllltna :ts seg-nintes quotas: de mn conto quinltento:; S"SS•Jnt:t e 
oito mil réis (I :5fi8~). dovitla á reduct;ão de novecentos e oitenllt 
mett·os cu bicos (980m3,0) de escavaç:ão em t<1L't'a feita n;L rcspo
ctiv:L especilic;tção ~ob n. \,c ,je oitenta e ntn contos quinhentos e 
dezesds mil oitocentos c oitenta réis (81:51G$S80), correspon
dente ao volumo do atm·ro su pprimido em virtude das ditas 
obras, tle\·endo a consequentc impor·tanch ser levada it conta do 
capital d.e que t1·ata o decreto n. 9079 de U de julho de 1888. 

O Engenheiro Antão Gonçal vos de Faria, illinistt·o •lo Estado 
do> Negocios da Agricultura, Commet'cio e Obra;; PulJlicas, assim 
o f;1ça executar. 

Capital Federal, 8 de abril d.c 1892, 4° da. Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antlio Gonçalves de Faria. 
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DECRETO N. 700- DE 8 DE AlllUI, DE 1802 

Approvn n planb npre<•mta•b pela Empt·e;;a das Ohras de ~Iclhoramento rlc 

PorLn dt• ~:mt,,~, IW 1':=--tado .)c~. l 1~:11l·), p:lr:t n Jn·nlllng:nnr~ntq 1ln camt., 

Uesrln a Capitauia aV :to P:vplCt:'t. 

O Vice-Presi•lente da. Repnblica 1los Estalos Unidos 1lo Hrm;il·. 
atten~lr1n•lo ::o qn<J recpvweram os ~·JllC<~:i~ion:~r·io~ das obra,; de 
melhoramento tio pol'to 1le S:tnto:;, no Estado de S. Panlo, re:;olvc 
approvnr a plnnta para as obras do prolong'•ltnctlto úo eaes em 
Mnsh·ucçiio desd,~ a Cnpitani:t até ao Paquetà, e as mocliticac;ües 
propostas e con,.;tantes da planta e edificação propostas o c•m
stantes tla planta e requerimentos apt·es•mtados pelos mo:;mos 
concessionarios, tudo de conf'orrnidaúe com a:; clausul:IS que com 
este lmixam assignadas pelo Engenheiro Antão Gonç;llves Lle 
Faria, Ministro dos Negocios 1la .\gTicnltnt·a, C•Jtntnurcio c 
Obras Publicas. 

Capital Federal, 8 Lle abril Lle 1802, -i" da itcpublica. 

FLOIUAXO PEIXOTO. 

Anta o Gonçalves de Faric:. 

Clausulas a que se refere o decreto n. 790 dest.;-_;
data 

A planta approvada. a que se refere o presente decreto é a que· 
foi apreseutad,t pelá empreza e vae rubricada pBlo chcf•J da z~
Directoria das Ot:ras Publicas. 

II 

Fica autorisada a em preza n ~onstruir o caes desde a Capitn.n'a 
até ao Paquetá, de quo trata ~t clausula za do decreto n. 9liG de 7 
de novembro de 1890, nas mesmas condiçõ<JS Llo primitivo, i~to é, 
cae;; completo com armazens Llentro da htixa livre de :35 metros, 
vias ferreas e todos os apparelhos aperfeiçoados, necessal'im; aO> 
movimento das mercadorias, ticanuo nesta parte moLlilicada a,. 
supradita clausula. 
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lll 

Para facilitar o serviço de carga e descarga, e desenvolver 
livremente o transito das mllrcarlorias, fica a empreza autorisada 
a permutar com a Municipalidade os terrenos nece~sarios e a 
fazer as desapropriações precisas, afim de alargar a rua mn.r
ginal do caes, de morto a dnr-lhe a largura regular de 20 metros, 
em toda a extensão rio mesmo caos. 

IV 

A cmprcza solicitará •los 1\linistcrios da Fazenrl:t e tb Marinha 
a competente antorisação, quanto a demolição de construcções e 
acquisição de terrenos dependentes daquelles Mínistcrios, para o 
alargamento da supradita rua. 

v 

Para o esgotamento das aguas pluviaes da área da nova rua 
e das que a ella forem ter, na parte correspondente ao prolon
gamento do caes ora modificado, apresentará a empreza estudos 
para um systema completo de galerias e boeiros semelhante ao 
já projectado e approva•lo para o trecho da Capitania •lo Porto 
ao Valongo. 

VI 

A empreza deverá apresentar o orçamento para as obras do 
prolongamento <lo caes e para o systema de esgoto das aguas 
pluviaes, dentro do prazo de tres mezes e, para todas as mais 
obras, quando tenham ellas de ser executadas. 

VII 

Continuam em vigor as condições estipuladas nas clausulas que 
acompanharam os decretos n. 9979 de 12 de julho de 1888, 
n. 10.277 de 30 de julho de 1889, n. 966 de 7 de novembro de 
1890, n. 74 de 21 de março de 1891, c que pelo prm.ente não 
foram alteradas. 

Capital Federal, 8 de abril de 1892. - Antão Gonçalves de 
Faria. 
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DECRETO N. 791 -DE 10 DE ABRIL DE 18J2 

Declara em eshdo de sitio o Di~tricto Federal e ~uspenrle as gnrant.ins por 
i~ hru•as. 

O Vice-Pro~idente dtt Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
con~iderantlo : 

qno foi I!OII!IIldti1lo o crin1c dn se<lit;ão, ;;allÍlHln cirl:Hlão,; :t 
dopot• o Cllnf'<~ do üuverno Lt'etlol·:d; 

quo intentou-se revolta•· contra a,; institni1;õ•!S nacionaes a 
for<;:L :1rmadn mantida para a dcfe~a e garantia dessas wesmas 
instituições ; 

qne entre os autores e promotores 1la se<liç:io se ncham mom
bros do Cougresso Nadonal, fJUH gosam do iuuunui1ht1lcs por lei 
prescriptas ; 

que o crime commettido prodnziu grave commoçiio intestina 
(ar-t. 48 n. 15 e art. 80 § 1" 1la Constituição Federal); 

que é pt·incipal dever do Poder f~X•'cutivo assegurat· a ordem 
e a manutenção das instituições nacionaes; 

Resolve, usando d11s attrilmições conferidas pelos citados 
artigos, 

Decretar: 
Artigo unico. E' declarado em estado de sitio o Districto 

Federal e suspensas as garantias constitucionaes, por 72 horas. 
O Ministro de Estado dos Negocias do Intel'ior o fi1ça executar. 
Capital Federal, 10 de abril de 1892, 4• da Republica. 

FLORIA:'l"O PEIXOTO. 

Femando Lobo. 

DECRETO N. 792 - DE 11 DE ABRIL DE 1892 

Limita a. quota. dos ~molumentos que pertence aos con~nles geraes, consule~ 
e vice-consules flUe não percehem vencimentos. 

O Vice-Presidente da Republira dos Estados Unidos do Brazil, 
de conformidade com a ultima :,.a_rte do árt. 5• do decreto n. 557 
de 19 de setembro do anuo proxrmo passado e com o § 4• do 
art. 5• da lei n. 26 de 30 de dezem!Jro do referido anno, 

Decreta: 
Art. 1.• Aos consu1es geraes e consules que não perceberem 

vencimentos pertencerão os emolumentos até á quautia ~e 
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oito C()ntos <le r'JiS nnnnn.es. Qnanrlo niío estiverem na direcção 
do;; rcsp"'cti vos ·~onsttlados, até à Illetade de~sa qn:m tit\. 

Aos viC}·CO~J;;ules rbs resi•loncias rlos cons11le::; g•lt'acs o con
s•t1e5 que tenham on JJií.o vencimentos, no;; casos rle snlistituh:ã.n, 
e aiJ~ outros vice-consules pe1·tencerá [t mct .r!e rios emolumen
tos, ni"to podendo esta excorler, quanto nos p1·imeiro,;, á m•'tacle 
tlo.-' ..-nnC'\uwntos ou emolnmrmto~ rlo respectivo funtJcionario, e, 
qn:1nto aos scg·undo,;, á quantia de oito contos rle rói~. 

O ,.;n,l,lo, pol'tcnconlo no E~t:t·lo, ontraJ•á para. o Th.,sonro Na
é!Íonal pelo mudo c~talJelecirlo no art. :J" Llo rl0ct·uto n. S57 
:J.ci:na iwlicarlo . 

. \rt. 2. 0 E~to dccr.Jto cnlt\trit em e:xocuçilo no tlitt l de junho 
nro'\inJo fntnro. 
·· ,\J't. :L" l~ovogam->c as rli~posiçõcs em eonll'[l.l'Ío. 

O Mini;;tro uo E:;ta,[o das l{elaçüe~ Extm·im•e:; as:;illl <l 1':1ça 
~xecutar. 

Cn.pit:1l Fe,Jcral, 11 Lle ablilLle 1802, -1" rb. Jt··pn1,\ica. 

FLOIUA?\0 PEIXOTO. 

DEClWTO N. i\):3 - DE 1G DE AHIUL TlE 18\JZ 

;\.pprovn. n. reforma. do~ e~ta.tutos da Companhia S:tlin.'l.~ r1:t .:\Lll'p-:U'i•b .. 

O Presidente rla Repnh\ic:t dos Estados UnirloR rlo I3razil, 
:tttiln•len•lo ao qne requereu :t Companhia Salinas rL~ :\hrg-:u·itln, 
devi•lamei1t·~ representad,, resolve approvar a rd'•ll'llH rle seus 
est:1tnto~. de accoT·tlo com as nlteraçõcs fllle a .-,st~> n~rnnpanham 
i! que forilln votarias pel:t as~emlM:t geral de accionbtas de 21 
üe setembro do anno p1·oximo pas~ado. 

O Ministr 1 de Estar lo dos Negocio;; da Agricultura Commercio 
·3 Obras Publicas assim o faç:t executar. ' 

Capital Felleral, lG de abril de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PJ,IXOTO. 

Ant!1o Gonçalves de Faria. 
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Relação das alterações nos estatutos da Companhia 
Salinas da Margarida, c:. que se refere o decreto 
n. '793 d0 16 da abril de 1892. 

].a Que S•'Í" altmwlo 0 art. •1° UOS r>shtutos, !i:~anuo O C:lpital 
reduzido n l.2iJO:CO'I$0•:u. 

2." Qn•J o art. li ::i ·lry tique assim re:ligidn: •,: Fix:tr o nnmero, 
cntng~n-i:t, fn!l<'~~õ~~:" n vnneinH~ntos d(ls nJ!JI)}'(lgad<•S.)) 

::.-• Quo o :q·t. H f\ i" li•tn•· :•s-int !lln:litie:Hio: « Occ:qnt·-~n 
C5Jl!ô-•hlmunt' tl:t •lir<Jct;i'io e li-;~:dizar;:\o •lo to:lo o c;ervi<;o da,.; 
s din:t,; e !i.IJf'iC:tS, nome:uHio e dotuittin !.• to•lo o pe;:;o:tl•l··llits ; 
l"'dt•n·lo lllllll:ô!l-o o Slhpenilt'l-n. » 

·!." Q:t•3 ,;,-j,, snppriutido o :~l't. 1-l r;:!". 
tJ.a IJ:t,•,colllu IlltJdi<\a. ll \llCUIIOiiiÍ:•, ,;.j;t re•(nzidtl O llllllll'l'll dtiS 

1\irectorcs llé tr"s p:u·a tlou,;, Ji.::,ndo n•Jste s•mtitlo altm-.,.to;; o.,; 
:u-ti _o.,; do,; n:;tat nto,; rel:tti V<>:i ao a -;-;llltt pto, poh ,;egnin to í'onna: 

« .\rt. 10. A cunlp:tnhi:t sr·r:'L :•rltaiubtt·-·rlt pot· unn direetori:t 
rr'liiJl"~ta d•J d"n~ lllt'IIIhro:;, d"s qn:t<'"· ll!ll S•H':l o pt'<~sidt>ntu, c 
o onll'o o ;,;-,_·t·unt,,, eleitos pela a~-;,J:lliJl,'l<l !)'''!'<tlllu~ acdonbt:t:;.» 

(I) mah C<llllfJ est:'t, no artigo.) 
Ü." (,'no ;;u;•prin;am-;:e o art. 10 s§ 7° e 8° e art. 13. 

DECRFTO N. 7\)4- DE lG DE AHRIL DE !8\)2 

.:\hr0 no ~rinisterio dos !\c~ocins do Int·~rior ct···dito:-; S'!pjd·~'llf"':lt:trf~; l' ora. 

C'J!Jrir u;lo st·, as dcspcz:t~ que excctler·t!JJ ;is (livers:ts \'"riJa.; d·> nrr· liiiCuln 

de 1SJI, 111ns t.'ludu~:u o"u:; ttnc fo::e Hzer:tlll CO'll a ~-e-s:ln 8\tr:·•, .. rlin·,rh do 

C<ntg-res•u .:'\a ... i•Jnal. 

O Vicc-Presirlente da. Republica dos E,ta•lns l'ni,]ns rln Ht•azil, 
nsando da antorisação conferida tdl) art. 1". ::i :!'•, Ja ld 11. :;t; 
de 26 de jaueiro du .:orrente anno, r,•sol\'1) alJJ•it· ao ;'llinistcl'io 
dos Ne:,weios do Interiot• crcrlit•h S!l(l[d<Jill<)lltaro-:, na imp"rt -IIci:t 
total de don,; mil qnatrocento,; c ~r>i; e"nt"s qninhento~ oif•)nt:t o 
qna tt·o mil qnltJ'ncen tos Sl't<·n ta e dons J·óis ('! .• -!O'j: ;-,~4$4n) prtm 
cobdr não ~ó as desp0zas f[IW cxceJenun as v,;r·Las abaixo Jllcn
cionadas, relativas ao orçamento do oxercieio de 18\Jl, mas 
tamhem ás que sa tizeram com o HUh~idio dos membros do Con
gresso e com o serviço stenogt·ar'_áco e de puhlicação dos re
spectivos de!,;ües, no poriorlo da S3soão extraorclin>~ ria, decrwrido 
de ltl tle dezembro do anuo passado a 22 tle janeiro ultimo, 
a saber: 

§ 9. 0 Ajur\as de custo de vincla e volta de 
sennclores e deputados....................... 8:40Q.'!;OOO 

§ 20. Soccurrus puiJlicos... . . • . • . . • . . • . . . • . . . • I. 720: OO<J!:;OOO 



liG 

~ 2-L Assi,;tenciã ú. lnfnncia Desvali,la (Asy1o 
31:808$712 üe l\leninos Desv,"\liüos) ..................... . 

~nbsidio dos senadores : 
Em d,;zetübro-oxercicio tle 1891 .. 
» j:tneit·o » » 18\J2 .• 

:-;oct·olari<t do Scn:v1o : 
So!'viço stenograrhico c pnhlica

ção uos deb.ttes : 
Elll dezemhro-cxercicio de 1801. 
» janeiro » )> 180?. 

Subsidio dos Jeputad,,s : 
Em dez,~mbro-exercicio (\,) 1801. 

>' .i<tneiro » » Hl\12. 

Secretal'ia da Camar<t dos Dupu
tatlos : 

Seniço stenogrn.phico e publica
ção dos debates : 
Em dezembro-exercício de 1891. 

)) janeiro » » 18\J2. 

47:250;l;00Cl 
75:450.~000 122:700$000 

19:19:3$530 
10: G IG:!;\·10 29: 838~670 

li 2: 200$000 
2n:25o::;ooo 444:450$000 

24:112$900 
25:274:';Hl0 4\1:387$000 

O 1\linistro de Estado 1los Negocios do Interior as:;im o faça 
executar. 

Capibl Federal, 16 ele abril ele 1892, 4" tb Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenumrlo Lobo. 

DECRETO N. 795- DE 18 DE ABRir, DE 1892 

Abre ao l\linisterh •los Negocio~ da. Jnstiç-n. o ct·edito de 7.1:000$000 p3.r:t 
despeza.c;;; cou1 o Asyio da. l\Iendici1ladc, no actual exercicio. 

O Vice-Presidente da Repuh1ica dos Estados Unidos L1o Brazil, 
considerando que ainda não teve execução a lei n. 23 de 30 
de outul.Jro de 1891, que reorgan~ou os serviços federaes, e em 
virtude da qual •leve ser transferido para a Municipalidade o 
Asylo da Mendicidade e que o Congresso L<'edera1, no presupposto 
da reorganização, supprimiu no art. 4• da lei n. 26 de 30 de 
dezembro ultimo a verba pnra as despezas daquelle estabele
cimento, resolve abrir o credito de setenta e tres contos e 
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quinhentos mil réis (73: 500$), para ~usteio do refc>rif!t~ nsylo, no 
actu:tl exercício, e até ser ell\3 deshg:tdo deste MtmsteriO, de 
accordo com a citada lei. 

O Ministro de Estado dos Negocio~ da Justiç:t as~im o r:tça 
executat·. 

Capital Federal, 18 dl3 abril do 1802, 4" ela ltepublic~t. 

FLORIA:\0 PEIXOTO. 

h;rnamlo Lobo. 

DEcRgTo N. 700- 1m 2:l nE ABRrr. t>E lt'\J~ 

Decl:\l'a que o disposto no art. !Jl d•> reguhmento deiS de jow•iro rle iSDO 

não comprehcn(le as sociedn.d~~ annnymas IJHe tenh:t'.ll por f11n :t industria 

•b. pharmacia. 

O Vice-Presidente <l:t Repu'ilir:t elos Eo;taclo-> l!nirln, do Bt·azil 
decret:t : 

O disposto no art. 51 do re~uhmento ann :':~o ao rio ereto 
n. 169 rle IS de janeiro t!e 1800, em cuja CD!lt':Jr ,Jid:tde e l'ro
hibiila a a~~ociaç:lo entt·e lllt~dico ou cirurgi:i.o e pilat'lll 'ceutico 
para n explot\tç:i.o d:t indust!'i:t cln. phat·macia, não co•upenilemle 
as sociedades anonyma~ que tenham por tim :t11uella iwlu,;fria. 

Capital Federal, 23 de abril de 1802, 4° da ttepuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 797 -DE 23 DE ABlUL DE 1802 

Abre o credito de <i:S00$000 para melhoria dos salarios d•>S gu,r<in. s, 1•orteiro 

e trabalhadores dos jardins do. Praça da Republica, l'o.S'eio Puhlico e viveiro 

da Quinta da Boa-Vista em S. Christoviio. 

O Vice-Presidente da Republica doq Estados Unido;; do Brazil, 
reconheceurlo a insuiiiciencia das d;.trias de mil seiscentos ses
senta e seis réis (1$666) e dous mil réis (2$000) que percebem os 
guardas, porteiros e trabalhadores dos jardins tl:t Praça tia Repu
blica, Passeio Publico e viveiro da Quinta da Boa-Vi~ ta em S. Chris
tovão, e usando da autorisação que lhe foi concetlida no § j-0 do 
art. 8"da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891, resolve abrir o credito 
de seis contos e oitocentos mil réis (6:800$) que addicionados aos 

Poder Executivo 1802 12 
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uo que trata o decreto n. 736 de 13 de fovceeiro ultimo, serit 
applicado !10 l\llg"lllCiltO uaquellas diai'Í<lS para tloUS mil e fJUÍ
nhclltos réis (2S~Jt)()), tanto de uns como tle outro~ doa menciona
rio~ operario5, a contar rle I de março ultimo. 

O Eng-oulu·ii·o Antfio Gonçalves uo Farin, 1\Jini;;tt·o tle Esta•lo 
do~ Nogoeios rla c\gr:cnltnm, Commerdu o Uht·as l'n'Jiicas, assim 
fará executar. 

C<tpital FeJr>ral, :23 de abril de ISDZ, -1° da Rcpublica. 

FLOIUAXO PEEOTO • 

. \ec('it:l. da C·Hlljl'!ll]d:l. .\.'-.•,Tieoh. ·h~ C:unp•J:> n •11-si--l<'lll~i:t 1]11!~ raz da garnnti:l. 

dr3 jHrd~ 1Jn SI~'! ~~ng._'IÚO e~ntral nr)ç; .\yr!zr•s o trall5f<~i'!tl:1',<to da Csina 

garceliQS. 

O \'ice-I'resi•lento ua l~epublic:t rlos Estntlos Uni·los do Ill'azil, 
atten<lenrlo ao que r•xpoz a Companhi:L A;:ricola rle Campo:;, con-· 
ce~sionnt·ia, Jl"l' flllct·eto n. 10.1:15 de ~\J rl<J dezOJniJro tle 18~'~, da 
g·aranti<t r lo .im·os sobre o c 'Pibl de mil o cem Cdnto~ do reis 
{l.JOU:OOO.::;) l' lt'a v e~laJ,cleeimento de \llll en~enl!o central tle 
a;;suc>lr e alcoJI 1\•J c;wn:t nos Ayl'izes c tl'an~lom:açilo t!:t l'sina 
Barcellos, munieip'o rlo Campos, Esta•lo do !Uo do .Janeiro, 
resolve acccit;~r a <lesbtencia que ess~L companlii:l faz do tal 
g-anwtLl, li c mtio ;1ssim exonerado o E~t;ulo do pagnm ~n to even
tual do; juros sobre osso C<tpita\. 

O Engenheiro Anti"io Gonça!Yes d<J F:1ria, I.!inistm rlo Est:vlo 
dos N:Jg-ocios rb Agl'icultm·a, Commorcio c u:n·,~~ l'ut,!ica~, assim 
f a r :.i. executa r. 

Capital Federal, 23 t1e abril uo IS~l':', c!'' <la R.:·pnl:lica. 

Fr.ORIA:\"0 PEiXOTO. 

DECRETO N. i'.J\) - DE 2:3 DE All!UL DE 1892 

Apprnva a re~·orm:l. dos cstatat:J~ d:t Conq1:lnhi:t (~er:ll de Cotnlllt>l'''i) 

lwlustt•Í:l. 

O Presidente da Repuhlica dos Estarlos Unirlos •lo Brazil, 
attcnrlemlo ao f]Ue ref]ueren a Companhia Geral de Comrnercio 



ACTOS DO PODI':H EXECUTIVO li!J 

e InuustJ·ia, devidamente rep!'osent:trla, resolve npprovar are
forma de sons estatutos, de accmtlo com as altcr:tçõJS qne :t este 
aeompnnh:nn e fJUC !'oram votnrl:ts nn. assemiJlea geral de accio
nbtas ele :29 de level'eiro do eorl'ente anuo. 

O 1\lini,;ti'O rlo E,.;tarlo rio~ ~·1n;;oeios rla ,\0'l'icn\tnl':l, C<HJiliWrci<• 
o OIJI'as l'nhlic:t,; assim o l'<lÇ:t r~xeeul:lr. 

Capital Federal, 2:3 de abril de 1802, 4° da Repnblica. 

FLOitrAxo PmxoTo. 

Alter~tç':íes dos estatutos da Comp::t.nhb Geral 
de Commarcio e Industrh, a que sa rof:Jre o 
dscroto n. 799 de 23 de abril de 18d2. 

Art. 5". - SLlbstitnrt-se por: 
«O eapital 0 de 1.2::J~I:OOOS, diviLlido em l2.:i01l :1rr;Ge:.; de !l)r)~; 

cada ltlll:l, podrmrlo ser elevado por dcliber<t(il0 rb as,;emlJlri<l 
geral, t ·ncl0 o:l acdonistas pr·ofereuci:t ús nov;~s emLs~üe,;, na 
proporr;ão rbs acr;õ1~s que possuírem, e podendo a tlil'ectoria csti
Jmlar um agio 11ue sera leva•lo ao fundo de re,;crva.>' 

1\rt. G". - Snhstitna-so por : 
«o capiLll é t'ormado por 5.000 ar~ções jit int,,;.:-ra!isa•las e tle 

mais :1s actnaes acções com chamwl:ls feitas de ~:0 ".'o quo ~r;l'iio 
,;uiJ:;tituidas na pl'opa!'çã.o de uma intc;;rali;~a·la para <.::uh <luas 
com 50"/,. re:tliz<~do:>.>> 

Al't. i". - Snhstitna-se por : 
«,\o:_; a<~r;io:li:;LI::i, qno aiuda :;e ach:tm em att·,,zo. é concudido 

para l'<Ja!iz:u·om sn:ts entrarias o prazo •Jc 6ll dia-; a cont.tr d<l. 
dab <l<t :lssam1Jlé:t geral, o:n que for·em approvatlo,; ost,,,; esta
tnt•JS, co i <r<lllllo-sc os juro3 na razão de I "/o :10 m·~z d8sdo '' 
dab' r,;n (]118 deviam ter realir.::do as respectiva,; entmdas. 

Fin lo este prazo, pag;uão juros na l'<lzilo de 3 "/o ao mez até 
t[HO :'t clircdol'ia p.treça acertado decretar· o commisso, prucetlencb 
n;t fúrma •la lei.» 

"\rl. 8" 8 4°. - Substitua-S'3 por: 
(( SulJscrover, comprar, vender, por conta de terceiro~. fundo.> 

geram; u <~<'<;ões, letras '.ypothecarias, títulos ele pt·ut'oronein, 
ac·;õo; de bancos e companhias, e (]UÍllhõ8S.» 

Art. 8" ~ 5". - Substitua-se por : 
(< De3contar letras do Thesouro, de bancos, companhias e d,t 

1w~ça; emprestar sob;e caução de v:rlore;; e rle títulos, em :;eral, 
que tenham c"taçiío na Bol~a, com :t noccs~aria margc;rn.» 

Art. 8" ::\ i". - Substitua-s·~ por : 
« Contt·aet:w a introducção d J immigrantes, tralJalhatlores agri

colas ou operarios por conta de terceit·os. » 
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.\l't. 8° §\)''.-Substitua-se poe: 
« I•'a.z,·r· ttHias as op<'raçõcs b.-111carias commorci:ws ou indus

triacs quo convieeom; sendo, porem, exccptua.das as de credito 
real c rln ·~i1·cnhção.)) 

Art. K" ~lO. - Rnhstitua-sc por: 
« Furiincer aos Uovcl'llos Fo<leràl ou dos Estados, aos arsenaes 

de rn:tl'inln e gnena, a empreztts, a estradas de ferro, etc., 
qunesrpwr gencms, qncr nncionaes, quet• estrangeit·os. 

Co:npmr navios lle vela ou :t vapor para portos nacionaes ou 
estrangeiros, alngar lt'<lpii!ltcs ou armazens. Fornecer material 
fixo 011 ro·lante, eat·vão piira fotjas ou machinns, a emprezas, a 
estradas <l<.J 1\Jt'ro ou particulares.» 

Art. 12. - Snlistitua-s•J pnr: 
< i\s :1sscmhleas geraes serão presidillas por um accionista, 

nomeado pel:t a~snmblé<t dentre os prc;;entcs, servindo de secre
tarias tlou~ acdonishs r1ne oi! e indicar o forem a ppl'ovarlos pela 
assemi.Ma.» 

Art. 18.- Substitn:t-se por: 
« Tendo rc.-;ignado o mandato dous dos directot·cs, lica a admi

nistrn\·iio g-nl':\l ria socic•latlc reduziria 1lc cinco a tres membros, os 
rtmtcs <l<>ntt·c ;;i designarão presidente c rlon~. gerentPs.» 

Art. 21. - Substitua-se pot' : 
« o man1lato do~ dit·ectm·ps dnrarú Ires annos, excPp!o a pri

meira directuria fJ11" será J•or sei~ armos, poil<·ndo ~·.H' l'<!eleit:t. » 
Art 2G. - Snilstit11a-se por: 
«A 1lircctoria mnnir->e-lm tor\as as ><!ZCS t]ne os intere,;sos da 

comp:uJIIi:t o t>xigit•cm, ou, pelo mono,:, uma vez mens:llmente. » 
Art. 2\J. - ~ul>stitua-"" por : 
«Os dons tlirectore:; gerentes substituem o presidente na ordem 

por (•ste designada.» 
Art. 30 § 2°. - Sul,stitua-se por: 
« Desp:u~har o expedie:lte da companhia, assignar a conespon

dencia, chr>t]ues, letras e documentos, que importarem respon
sabili<1nrle para a companhia.» 

Art. 3!. - Subslitu~t-se por: 
«Na t•eunião orJituria da :ts~emhléa geral se procederá á eleição 

de tres tiscnes e outros tantos supplentes dentre os accionistas 
possuidores p':llo menos de 50 acções, cujo man<bto ilurar:'t um 
anuo, porlendo, porém, ser renova<lo. » 

Art. :H. - Substitua-se por: 
« Os tbcaes poderão assistir, com voto consultivo, ás reuniões 

da directoria, e deverão reunir-se todas as vezes f)Ue forem con
vidados. 

Receherão como compensação de seus set•viços uma bonificação 
de 100$ mensaes.)) 

Rio de Janeiro, 29 de março de 1892.- Dr, C. Cotl'im da Silva, 
presidente.- A. Drolhe, gerente.- F. Fran•oni, gerente. 

Concordamos.- Hermano Joppert.- Barão de Paranapiacaba. 
- Joao Siloeira de Sou::a.- C. M. Lage.- Manoel ele Maltos 
Gonçalves. 
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nEcRrno N. 800- nE 23 nE Amur. v E 18<J2 

Autoris:-t n. trnn~ferencia. do contrncto para con~truc~ãn, n~11 e gosn da Estra1la. 

de Ferro de ·l\Iacció (t cxtincta Cilhuia LctJlll)ldina.. 

O Vice-Preshlente da Repuh\ica •los K;t:ulo~ Unir[r)~ •lo Bmzil, 
attendcndo ao que requereu o eng-enheiro José de B >.rros \V:m
derley de :\lemloiiÇil, concossion :rio dil privile ~·i· • p:r ra constl'n
cç:1o, uso e go:;o da E,;trarht do l~<~ri'O rle Macr;iô :\ oxtlnct' <~o!onia 
Leopoldina, no l~starlo das Alag<\:1~, com nm t'<~Imtl p ol'a l'urto 
Calvo, a que se relet'e o decreto n. \J55 de 5 drJ IIOV<lllihl'fl rio 
1890, resolve autorbar :t tJ·.ui::;feronci:t •la me,nm eow:os,;ii,o á 
Companhht Industl'ial do Nvrte, com torlo.;; os OIIUS e vant:1g-ens 
especilica•las n:1s clausuhts que aro1upanham o s•tprarlito d·•ct·oto. 

O Eng.,nheiro Antão Gonç:tlve,; <lo l<'nrin, !\linislro lo Estntlo 
dos Nogocios tia ,\gricnltm·a, Commr•rr·irJ " 'IIJ:·a:; l'uiJ!kas, <IS~im 
o faça executar, 

Capital Ferloral, 23 do abril 1le JSD·?, ·1" rht l~cpul,Jicc~. 

FLOltL\:0.0 PEIXOTO. 

Ant<io Gonçalves de Fada. 

DECRETO N. 801 -DE 28 DI~ All!UL DE 18<J2 

O Pr·esidente tia Republica dos Estados T..lnitlos elo Brazil, atten
uendo ao que rt•quereu a Comp·mhia ('ommercio e In ln~tt•ia Na
cional, •levidamente representada, resolve approvar a rdorura 
de seus estatutos do accordo com as alterações que a e-;t<J acom, 
panham e que for.un votad:ts na as-;emhlé:t geral de accionistas 
de 9 de dezembro do anno proximo passado. 

O Ministro de K-;tado dos Negocios ria Agricultnr;o, Commorcio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 28 de abril de 1892, 4• da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

1intão Gonçalves de Faria. 
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Altera~õcs dos estatutos da Companhi<t Com
Htcreio o lnclu'ltria N<1cional, n, quo su l'l'flH'e o 
dc·e!'do n. 801 do 28 do n.bril Llo i 8DZ. 

Art. 4. 0 O C<tpitnl ser·á de GOO:OOO$, dividido em ncçõcs de 
1008 eatla nnm. po•lcndo ser eleva,lo por <·leliLeração dos accio
nistas, qnc te!'i"ít· nc~~o caso prnferenci:t ús a<\'ÕC~ l]lhJ ttc(;l'e~er~rern, 
na pi·opot·ç;to da,; que j:·t JIO~!-'Uit·eut. 

Art. (i. 0 O accionbta quo n~o cll'cctuar a Rna entrada no pi'<IZO 
marcrulo lic t su,ieito ús oi>:posi<;õ·::s do art. 27 e scns paragraphos 
do re~··lhllnentu da~ Sllcietlndt:s anonym:1s datado de 20 elo outu
bro ll(~ 1~\'<1, it op<;ão tb tlirecttn·ia. 

Art. li. j\ atltllÍIIist.r•nt;ão tl:t l'Oillp:lllhLt ~t·rit c ri!lp(l.;f.:t do 11111 
direclor qnc no,; impedimentos S:Jl'it ::;nb:;lilui'Ju pur an::G~lisl<t 
idllll•'O eonvidudo pelo collselho lbcal. 

Art. 12. A c!t.:ição sera t'oila lJJl' c:;crutinio s·cc:rcto e umiori::t 
de votos. 

O mandato durará cinco nnnos e podera ser relloYnrln e rer
cober:\ o llflnorario de 10:0008 armuaes, pagos mensalmrmtP-. 

Art. lf>. (~n:tndo por motivo de f-tiiPdmento, J·"~ic.:·n:tçiío rlo 
cargo, SB vcriticar a vnga, o conselho tiscnl preenc:hd-a-ha no
meando nccionbta em <·nntlições de eiPg-ihili<bdo, qne <'"''I'C '!':i. 
o mnrHlato at<i ;\ primeit·a rnunifio da :ts-eruhlóa geral, 'Jil' cotl-
1irrnarú un n:io a IIomeaf'ão. 

Art. I V. São attriiJuiçu'es e deveres dn <lirector· : 
1. 0 Exe::ntnJ' e f<'Z"r excl'!ntar os estatutos, :h dt·lilrP!'<'Çi",es da 

assemhka ;.rc~ral c tomar conltccimcuto dial'io das O['cl'<«JJc•,; ,h 
compmhia ; 

~l." Assiguar o lJalançoocontractosque tiverem si<lo nutnrisarlos, 
ti tu los e pa peb referentes ao sr'nioio da comparrh'a; 

5." Org-:lllÍ7.ar o npresentcu· a as~em!Jléa g•·ral rlo,;ap,ei;mi~t:\S 
n:1s reunW·',; otdinarias o r ~htvrio anuual das oper\u;ücs da 
C)mp:tnhh; 

6. o H1!J'Íl" c mlministrar com plenos porleres torlos os neg-ocias 
da cÜ!ll['anhia, assignar contractos e documentos lle qnalqner 
ordem. 

Art. 2:3. As reuniões da a~semi•J,h q-eral srrão presidirias pelo 
dircctor, que e;;colltcrit dent1·e os accioubt:IB pr~~'mte~ um secrc··· 
tario p:tra compor a mesa. 

Suns rlclihcmçõ<~S serão tomatlas J•e1· ca]Jita, tl0ven<lo porém 
ser tomadas pela representação do capital ~i o requererem um 
ou mai,; nrcionistas. 

Art. 29. Da. qnnntiu destinndu a ser di5tdbuida como di villendo, 
si for ollrt excr•riente fi 15 °/.,, o exc<'SSO será divitlido em duas 
partes i~urtcs :uma poder:i. ser applicarla ú conta de intcgmli
zação das acções, a outr·a será (listrilmirla iznalmenle entre os 
incorporadores. Logo que es1ojn. integ-raliz<tÍ!o o capital social. 
T•assarit a fJuota destinada á integraliwç:"io das acções a fazer 
part.e dos di vi~endo.:;, ou será levaria á conta de lucros suspensos. 

RIO de Jan01ro, U de março de 1892.- Christiano Brito "Vieira 
Pi,llo. 

<Ad'I:A:P~ 
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DECRETO N. 802 -DE 28 DE ABRIL DE 1892 

::IIarca prazo aos empregados rliplomaticos e consulares para p:trtirem 
para seus destinos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
tomando em consi•leraçi\o o que lhe expoz o Ministro de E'ltado 
das Relações Extel'iores, 

Decrete\: 
Art. }.0 Os empr0gados •liplomaticos e consnttre~ nome~vlos 

e removidos partil'iio para seus destino~, soh P'llm de pcrtlerem 
os respectivos cargos, no p1·azo de dons mezes, conta•los da data 
em quo tiverem a eommunicação olficbd, cujo reeehimento ser{t 
lo~o <1ccusado; salvo o,; ca:;os em que, por r:onvcniencia do HCI'
viço, o Governo entender quo devam razel-o um prazo mais 
curto. 

Art. 2.° Ficam revogodas as disposições em contrario. 
O Ministro de E~tado das Rebções Exteriores o aça executar. 
Capital Feueral, 28 ue aoril de 18\J'.?, 4° cht Ropublica,. 

FLORIANO PEIXOTO. 

SeJ·;;;e.Iello Conêa. 

DECRETO N. 803- DE 28 DE ABRil, DE l8'J2 

.Approvn. o plano, per lU e orçamento U:t ferrn-via. pnra o e11,~(~nhn cr~ntra.l de 

Cncaú, 1le pt•opriedadc da. Co111pnnhia l~l)!":tl 1l1~ ::\lelhor:unent<)S em Pernam

hucll. 

~,-0· Vice-Presidente da Rcpublica dos Estados Unillos llo Brazil, 
na fórmn. do § 2° do art. 2" do reg-ulamento approvado por 
llecreto n. 10.393 de 'J •la outubro do 1889, resolve approvar 
o plano, perfil e orçamento para a const.rucçií.o da ferro-vht que 
tem de servir ao engenho central de Cncaú, no Estauo uc Per
nambuco, de propriedade rla C0mpanhia Geral de 1\Iolhoramentos 
em Pernambuco, e quo com este vão assignados pelo Eng-enheiro 
Antão Gonçalves de Fnria, Ministro de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commorcio e Obras Publicas, que assim fttrá ex
ecutar. 

Capital FoLleral, 28 de o bril de 1802, 4" tht Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antão Gonçalves de Fada. 
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Orçamento da ferro-via agricola de Cucaú a Ribeirão para o 
serviço da fabrica em Cucad, de propriedade da Companhia 
Geral de Melhoramentos em Pernambuco, approvado por 
decreGo n. 803 desta data, 

BITOLA om, 75 

Linha Jli'incipal •b Cucau a Ribeirão .••.......•. 
Ramal do eng-enho Uon~ Braços .•.•..•..•..•.•. 
Desvios e linh~s do serviço .....•........•....• 

ORÇ.\1\mNTO GERAL 

1. 0 E,tudos e locaç<io da linha : 
Exploraç:"io e locaç~o ria linha om kil. 27.200, 

por kilometro ~00$000 ..................... . 
2. 0 Trabalhos prepamtol"ios : 

Roça•la, de,;t,·catiJ<lllto o limp·>za. tlo terreno em 
uma largura de 10 mctt•os ~72m2 ,01JO a 40 reis .• 

3. 0 1lloviwento de terra : 
Excavação de 125.1 <0 metros cu bicos com 120m 

de transport·~ mé lio, ~OtHio: 
Exe~n a<;:t<l 0111 t' ·n·:t Nri ''/o 11 r;. li0il"'3 a S:iOil 

» " ]JP.dl'a solta 5 °/0 0.1:>110"'3 a lS~>OIJ 
» » pvdr0ira 2 o 1 o 2. nom' a 3:.:;:-;oo 

t!:í.l2li"'" 
4." ObJ·,,s de art·• : 

Alvenaria de JH!dm com a1·gamassa ,]e cal d·J 
I::~ p~ra booir·os e pontilhões, GOQm a 15$01Jll. .• 

5. o SUfiCi'St ructllra da linha : 
Trilho-; e acccs-;orius incluindo desvios, senrlo os 

trilho,; ,]e 12 kilos por uwtt·o cot•t•unte, ilN tons. 
a IG08000 .....•.....••.•••..•.••..•....•••. 

G." Dormentes de madeira de lei : 
De lm,tl!J + 0"',18 + om,J2,:J4.000 a iOO reis ..... 

7. o 1lfaterial rodante : 
Duas locouwtivas a 16:9l0$000 .......•.•..•.•..• 
90 vagõe~ pm•tt ti·ansporte de cannas, a I :280$000. 

8. 0 A.~sentamento da via permanente: 
Assentamento e lastramento da linha em 27.200 

kilornetros, por kil. 800$000 ............... .. 
9. 0 "ldlilil!istraç,io e eventuaes •••• , ••.••...• 

Total ....... 

Kil. 23.660 
» 2. ~80 
» 660 

Kil. 27.200 

5:440:)000 

10:880~000 

Gi : St Jf 1~0110 
10: :.'0' J;:QIJO 
!J:5:.'1J~IJ01J 

\):000')000 

l u: 880.~000 

23:81111SOOO 

33:880$000 
115: 2011:':000 

27:760$000 
22:644$400 

441:004MOO 
Capital Federal, 28 de abril de I892.- Antão Gonçalves 

de Faria. 
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DECRETO N. 804- DE 29 DE ABRIL DE 1892 

Concede ao Dnnco de R. Pnulo :t r~nnn~in. (jUe pediu, do direito d(~ elllittir 

bilhetes ao porta dor, p:-1g:weis em ouro. 

O Vice-Presidente da RepuhJi .. a dns Estados Unidos do lkazil, 
attondentlo ao que requereu o B 11J "'do S. Paulo, por ~~~u pt·esi
dente, nntorisado pelos rosp,!divos ::ceionist:u~, em n . ..-settthl,~a 
g'lral ext•·aoruinaria ue lO tle março do corrente armo, n·::;olve 
concH<lf'r-lhe a renuncia, qne pe lJU, tio dil·eito, rJIW lh·' foi 
conf't•ritlo pelo decreto n. JO.:lKi de 5 tle outubro de 188\J, do 
emittit· bilhetes :w portador, pagavoi:i em ouro. 

O ~linistro de Estado do:; Ne~ocios ria Fazenrl:t a~sim o f:tt;a 
executar. · 

Capital Federal, 29 de abril de 1802, 4° d:t ltepublica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodri(J!WS Alves. 

Sr. Vice-l'rcsidonte da ltf'pnhlica 1 O tler~rolo n. ():-<.[C do 
21 ,r,, novembro de 180[ mandou oiJ,;ervar o re·:ulanwnto p:11•a n 
execnç:\o do de n. 169 de 25 de ahi'Íl do mesmo anno, rpw rlder
minnn fossem as factura<> consulares Cllmpl'ehendirlas entre os 
doemnen tos mencionados no ~ I o do a1·t. 4\J I da ('mmllirloçrio 
das /,ds rias Alfo.ndegns e ,lfesas r[,_, Ucnrlas, para o dec;p11;1io de 
generos ou mercadorias sujeitas rt tlii·eitos. 

TP!Hio, porém, suscitado ~el'ias r.•clamações muitos artigos 
daqnellc regulamento, resolveu o !iovcrno, pelo dcct·eto n. 705 
de :lO tlc dezembro proximn lindo, adiar a sua cxncuç:ío para 
sere In con venientemento apreciada:; as dnvi,Jas que ;;o l•l':ant:' ram 
e estudarias as modilicações que rleviam ser feitas na l(·gblação 
competente «afim de que das racturas consulares resultem para 
o commercio de importação e pnr:t a fiscalizaçii:o adn:llloirn. do 
Brazil as vantagens que e,;t:io colhendo outros paizes da 
America »· 

No incluso decreto e regulamento, que submetto ú vossa :• ppro
vação, lir. consignar algumas d:t8 modilicações que nte 1\ll·am 
suggeri(las, como outras aconselhadas por mai~ detido nx 'me 
da mater·ia. Assim é que atlmittiu-se a possibilirl:Hle do !'alta •le 
uma ou outra deelaração, inclusive a do valo!' d:t moJ·earlnria, 
sem qae isso inutilise a fàctura, que, não obstante, não deverà 
serauthenticada, si se afastar dos termos indicarlos no mndelo. 

Substituiu-se a conferencia consular pelo- Visto- ric:.ndo, 
porem, p,ttente que este não deve ser considerado como simples 
formalidade. A fiscalização consular, mais ou menos completa, é o 
que caracteJ'isa a factura; si esta fos~e absolutamente impossível, 
seria preferível revogar o decreto de abril e eliminar d<t tabella 
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do rle n. 1327 D de 31 tle janeiro de 1801 o emolumento 
l'cspe~tivo. 

l<'oi eliminada n, declaração de que o Governo niio conconerá 
com dr·~]nz:t alg·uma par:L as averig-uações con,;nlar<'s, .tican•lo 
:t':--Íill :w,; consulesa facnl•lade de as reclamat·, q1W111ln as lizc!'olll, 
.o•'lll qno por isso seja o Govemo obrigado a atten•lel-os. 

Ouu-~c ao exportadot· a faru\llade tle apresentar a sna fnctura 
ou ao con:ml do Jogar da primdra expedição, ou ao do ponto tle 
cmlJarquo da mercadoria, como mais lhe convier. 

Niio ,;o f•'Z questão •I:L apresoutação dos recibos de bor•lo no 
aclo da apresontaçiiü da faetura. 

O consnl os exigi1ú quando os julgar ncces5ario!', pois que, 
em rigo1·, scg·nndo a rodncçiin rlD decreto de 25 de abril, sfimente 
fornm cnnsi!leractos indiopcns:Jvrois no consnl qne l'•'~i·lir em 
Jog·at• que niio sejtt nqnelle onde o navio rcreiJc co''.<J". 

Nii.o se exige a remes3a tia litclura de um agente consul:1r 110 

interior a outro que resida no porto do embarque, nem a lista 
de qun tratnva o rcgnlanwnto de nov•Jmbro, nem n cópia. 

Sep.ll'Ott-se do consul tudo quanto possa parec1·r que lho 
imFitne a qualidade de unico arbitl'O -1la mercwloria fartnr:ula; 
lic:t sen•lo antes o intermerliario para a remessn, de tlocumontos 
presumirlos verdadeiros pel:l. ::~ffirmaçii.o rle quem os pa~s:t com a 
su:t (lXclnsiva responsJhilirJ:,de, que será depois :qmradn na 
A!l'andPg:t; parecendo certo que elle empregnrá to·los os e~t'•1rt;os 
pa1·a n:to cn Y i ar r locnmen to:; cnj :1 verncith1.1 lo SPj:t co !I te~ t:Hlrr. 

Ext ing-ne-se a leg:llba.;ii.n por negociante~ da pr·aça, 0111 h !ta 
~l,• autoridades. 

Ficam isentas da factura ns amostras de pon~o valor (l as 
!nr:r.:adorias cujos direitos não excederem de 10$, consideranrlo-se 
que ess:1s excepções estthelecidas pelo art. 387, ~ 2", e art. :í51 
d<!, Con~olu!açiio deslocam tacs objectos da catwroria do:> :-;njeilll'l 
a dirdtos. "' · 

E~ tende-se a obrigaçfto da factnra consulnr nos gr>ncros isentos 
de tlii'eitos, por parecer fJile evi•lentemente h ou v e engano na 
expm:;~[i.n do decreto do ~5 de abril, ou omissão, e fJHe, em vez 
•JtJ- sn.kitos a direito:;- •level'Í;I SOL'- snj.•ito~ on não. 

);;'i.LJ 0 ju:;to qne Ec oxij;t a !'actura con~ular por qualqunr 
vclunw o não scj<t exigitht por um catTcgamc·nto C<>lll!'ldu de 
carvão, de machinas ou de trilhos. 
Concede-~e a legalisaç:io pelo chaneeller em c1.Ttas circnm

st:J.nda!', e providencia-se pam maior facilidade no:;~c serviço. 
c\lém dessas morlilicaçõr~,;, for:tm consignadas novas dispo

sições, nas qua~s : Jo, pel'Inithl-SC a murlauça do consignatario, 
dcpoi:; de legallsadcL a mel'cadoria factnrarla ; 2o, indica-se a con
Yeniencia da remessa de amostras das mei'Carlor·h•s factnr'<Hlas, 
todas as vezes que isso for possível ; 3o, previno-se a possiloili•lade 
ele extravio do exemplar dado ao cxportatlor; 4°, dú-so á factura 
consular o caracter de escriptum publica; f>o, autorisn-se o ex
portador n, p<tssal-a á ordem, endossnl-a e negociai-a; G0

, provi
deucia-se sobre a traducção; 7°, estende-se a tactura consular 
Ú!! mercarlorias importadas pela fronteira terrestre. 
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Entt·obnto, julguei acertado incluir 110 presente decreto n. 
dan:<nh de !icarem depen<Ientos de npprovaçiio do Congresso 
~aeio:1al o decreto n. lli\J •lo 2:-, do aln·i! d13 1801, a~~im c,Jmo o 
pre.;ente ro:;ulmnento, continuando n adiamento ddoi'IIlin:Hlo 
pelo do :JO dn dezembro 1lo nwsmo :•nno, ale quo ol!o ro~olY:t 
~obro o as:<nmpto, pulas so:.;uintes r;1zõ~s : 

"\ adopçfio d:t factnra consular, ainda quo S".i:t um eompro
mis:'o msnltnnte rl:t Confot·ciH'Í:l. lntot·zmcinnn.l 1\mPI·ic:liW, em 
qne o Hrazil t.omon pwle, niio f'oi c•m:.:ngr:vla poz· :teto do l'o•lf'l' 
Lnghlativo. Vem H[lC!Ia,; indicada 0ntre os enwlu:w•ntns 1h 
tnJ.,•lh í[UC acomp:mhnu o doct'•)to n. I:J:n D de :31 Út) janeiro do 
lSDl, ::;em quo houves,;o, nem antes, nem posteriormente, Lle
c!'r·to e.-;pccial tio Uoverno ProYbnl'io, tcnrlcnto a revogai' on 
a! tem!' de f!ualqnot• modo a legi,.:i:lçiio respectiva. 

Foi creada pelo decreto r. lo l'or.kt• Executivo n. lliD 1h~ :!;-,de 
abril •lo 18\Jl. Sun. im.tit.uiçi:ío, emborn. utilissima, encm·ada soh 
certo aspecto, implicot com disposições em vigor, altora. o ~y
stoma tl!'mado pelo Codigo Commez·cial e traz como conse<JUCncia 
pt•ofnnrlas modilic:1ções, não s•) no scrvko r.ln. cxportaçiio p:u·a o 
Brar.il, inoln,;ive o que <'"tit n:1s attril,niçõc3 consublrc-;, como 
ainda nos set·viçns aduanoi,o,;. 

l':ti'••cc'I-InP. qne, niio esln.11do hem pdente o cnnlio tla compc
tench do P01lor qne crco1t :t fldnra eons11l:ll·, por m ti . .; cl'ite
rio,;n.s o concilia;lor:IS que sojnm :IS di,;posiçôcs qno regul•'lll a sna 
excctlção, nfi•) serão oll~ts ac-oi~a;; s 'm repn~maneia e rc···lanmç:in 
dos intet•es,a<IOS, que hfio dH COlltillU:tl' com 0:3 SeU) CJ:tlllOfCS, 

com p"rjuizo dos grandes interesses elo commercio. 
C<1pital Federal, 2\.l tle abril de 18()2 .- F. de Paula Ror/,·i

yrws ,\l~es. 

DECRETO N. 803- rm 2\J DB ABRIL DE 1HD2 

::.~oUif1c:t o l'(~gnln.mento mandado olJ~en·ar pelo decreto n. fi·; 'i. C tle 21 tle 

novc~:Jl1ro de !·.:';H, sohre n. exi,senem <b~ factura~ consuhrc:->. 

O Pz·csi•lente rh Repnblicn. d'lS Estnrlos Unidos tlo Brnil re::olYo 
morlitlcnr o regulamento mandado observar pelo decJ'eto 11. 6R4 C 
de 21 rle novembro de 1891, para execução do de n. lGO r.le 2:í •le 
abril do dito anno, sobre n exigenci[t das t:'ldnras consnlaros, 
Jie;~nilo, pm·óm, <lepondentes rio npprovaçiio do Congt•essr, :\;teinnal 
o supracitado decreto de 25 de abril de 1891, assim coiuo o re~pe
etivo regnlamento, que a este :1companhn, a,;sig·narlo pelo 1\li
nistro de Estado dos Negoeios ria Fazenda, e prorogndo o prnzo 
para a exhibição cln.s mesmas factur<tS, até que sejn, eoncedi•J[t oss:~ 
approvnçiio. 

Capital Federal, 2\.l de abril de 1802, 4" dn, RepuLlic[t. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrig1rcs Al-t:es. 
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Reg-ulamento a que se ref~re o d9crato n. 805 de 29 de abril 
de 1892 

Art. l. 0 A datar de 1 do , do conformidade com os llo-
cretos ll. 1:327 D de 31 de janeiro e n. 169 de 25 de abril tio 1891, 
a fadnt':t de f[lle trata o urt. 491, § 1•, da Consulidnçrio das Leis 
das ril(imte!fn~ c llfesas de Rendas, Ferit a fuctura. consulat• l'dCtJlll

mend<~·la pela '~onf•~t·encia lnter·mwiontl Amm·icana c júadoptada 
em <Jit:t,i lodo..; os pai"'~ tb Allt<Jl'Í<:a. 

At·t. :2." A (;,c:ura CO!tsulat• :aeotttpanh:wit ns mcrca<lot•i:;,; quo 
houverem t!e ser expe1lida,; de paiz e:;tmngeiro para o Bmzil, e 
será í'onnulada pelo mo<lelo annexn. 

Não são excaptunilas as met•,:adndas f!'te forem introrluzidas 
pelao; í't'olltnit';tS tcrt·e,;tre:; (al't. :JR:í, ~ 1", c\:t eo1Jso/irl"çrin), pMa 
as rpme~ h:1 verá no mo• leio a cutt 1·mliuntc tnodilic:H;:tn. 

§ I .0 o~ cxcmpht·es neces-;n!'io-; no c•xportadot·;;ct·ii•) fortw.;idos 
po1o.3 eoll,;ule~ l!l'nzilllii'o,;, f{UO to•Jh:tlll r{., l•'g:tli;:il-a. 

§ ~-· Pn<I•~J·ãn ser impr·es;;o~ no idiotlla do p:dz da expedi•;ão 
(art. ::81i da ('onsr;lidaçrio), ou no f]lte ali i prerlominar, em ing-loz, 
franct~z. :d1emão, portuguez, ho,;pan h oi ou italiano. l\las o- visto 
- consul:ir, o sello c as respectivas observaçõe,; devem sor 
impr·essos ou escl'i ptos no idioma portllgnez. 

§ 3.• I~' permittido ao exportador· npres•mtar já trarluzi<la a 
rol c:·io do ,;nas ntcrc Hlori:ts, ainda que o~ oxflttJ)ll:tri's f'Pl'll<'<'idos 
peln enn~nl <',;!··.iam impt·os.-;os no idiom:1. do paiz da C\J"loli<:ão 
(det'l'<'l<l n. 4\Jüil ti-J 24 do maio rio 1H7':, arts. 101, IU-1 r lOii, e 
arts. :1ti0, para!.!'t'apho nnico, e :-lRG, n. fi, d:t f'onsolirlnç•'o). 

§ 4." Q!l:tn·lo a relação •l:t f<tctnr·a não vier tr·:tdni'.irla, o for 
indbpensa 1·el a traducção, p:tra tirmar com segtmwç:t a signili.
cnç:lo ,j,, sons termo,;, sel-o-ha de conformi<lade com o dbpo,;to 
no :1rt. 3Sii ns. 2 a 17 da C onsolidaç{lo. 

At'l. :Lo Par:t realizar a titclura con~nlar, o oxporl:11lor for
mul:it•a em trt·s excmplaro,; ign:ws a relaç'io <los :u·tigos a em
barcar• para o,; portos 1lo Br·azil. l~ss:t r ·I:H:iio deV<' c•rnt•JI' eom 
tod:t a tideli<la<le- os nomes •l:r. embarc:.ç,l.o <]lte os dov<) tran~
pm·tar, e do so1t c<:>mman·lanto, assim como a nneion:tlida lo 
daf]ll•'lla, ns !ll:tt·c·•~. os nnm8 ·os, peso on nte,Jida, <~sp ·cin e 
quatJ!id:rd•> do.; Yo!utttos, f]ll:tlltidnrlc, qn:tlida<le on natnr•n•, YalOi' 
pt•oc•.tl ·nci:l n destino rbs m"rcadnri.t:; (arts. ~~G8, 3:-l:í ,~ -1'', n. :3, 
390, n 2, S2::J, 524 da Consolidação, e 5i5 do Cotligo Commercinl). 
As~im fut'llllli:tda, será npt'<'SO!Itad:t ao consul ht'azildro, on t\ 

quem sna~ vez<"s tizor, qualf[lter· f[tte s •j:t :t sua d<>nomin·,ç:t•>, p~u·a 
f]UO est.1 a legalise (arts. :3G\l, 372 e ::385 § 4", n. 2, d:•, Comolirlnç•'o). 

§ 1.0 Qtuuuo a reLtção das mercadorias não couber na respe
ctiva ft>lha, po1lerit ser continuul:t em folh:t supp!tJ!llcnt:tt' rns 
mesm:1s cnndições (art. 8", § 4°). 

§ 2." Da declaração rel:ttiva ao peso deve constar tanto o peso 
liqui<lo como o bruto, confot·me o exigir a natureza ou especie 
dos genoro~s (art. 491, § 5°, da Comolidaçr1o). 

§ :~.o Não ha limite para o valor d t mercadoria facturada, o 
qual deve ser sempre acomp:•nlm1lo da declaração de ser o valor 
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!la!lo 11a fabrica ou no commercio, comprehen!Ji,Jn,; ~s dc;;pezas 
inhere!ttes á acquisiçilo c ú expedição, as qnacs não pt'e<'bnm 
ser especificadas. 

§ 4.'' A indic;~ção da origem on pt·ocodoncia, de qno trah o 
§ 1" do art. 401 da Consolidaçtio, ~erit completa, não dispHl~ando 
a declaração do haverem sido :11!qnirhlns na falll'ica on 110 com
morcio. 

§ 5. 0 A prova rlo destino consh1ri1: \", da indkar;iio do log-ar 
para onde a m()t'C:Hlo!'ia é envin•la; (), si cst() f'or 11n inl.,,·ior do 
pm·to do llrazil, pot• enjo intm·ntn·lin "()gnirá; ~", d • <•nti•L•dn :t 
f!lll'lll é dirigida on con~ignada, :;i não !üt• i~ oJ·rlellJ (:t!·l. ·HII, § '2°, 
n. 2. da Consolidaçrlo). 

§ G." O peso, medida, f!U:Hlli<lade, q1nlidarlo () valor serão 
regulados Pelao; lds () pelo~ n~ns •lo lngnJ' da rr•Jw·~-a nn Jil'or·o
denda (:tl'ts. 4\ll, § 2", ns. 5 ,. H, GOl, ;,o4 e c>'!:l d:t f'ow.n,"d,,ç,;o). 

§ 7. 0 I•:xcepto a pnrte rclativ.t ao numero, llJ:tl'l':t. rios V<>lnmes 
e addiçücs parciaes de p1·eços, si as houvcJ•, todas as decL•raçúes 
serfl.n e,criplns por cxten~o. dov<mdo ser feitas por :•lg:lri~t!lo c 
t:unhr)lll JHll' nxlcnso n~ r<dativ:t,; :10 ]t··~o, nH··Iida ,. 'l'''llltid:Hlc 
(art. 4\Jl, § 4o, da ('rmso/itl<~çr7o). 

:::\ R. 0 Nenhnn1a mnrc:tdflt'ia ri i~"nta •losl;1,; f'ni'IIJ:did;tdcs, 
niJHI:t que venha como htstJ·o (art. 491, ~ 4", rln Conmli•lrr··,7o), ou 
tr·nh:t ri'l sn1· rlespnch 1da livre de rlircilos tio imp~tr't:H:iio por 
to!I'J•anr:ia nxpressa 11;1. tarili1 ou por eon<'"cSiio e~p<wi I dP lei. 

Ex<:opl•t:uu-s•l as:llliO,.;lm~ de t•oqueno vaio1·. n :t' lllf'l'Otdorias 
cn,jos direitos não excederem de lU>5 (mt;;. :;:-n, 8 :.:'", o ri51 •la 
Consolirlaçrio). 

1\rt. 4.° Cada exemplar t!:t litclnra deve ser :t>'signado pelo 
proprictario, vendedor ou embarcador da mercadoria !'actm·arb. 

§ I." No caso de impossibilidade destes, ser:\. a~signado por 
agente seu, devidamente autorisa1lo por meio de procuração 
apresentada ao Consulado. 

8 2." O signatario devo declarar: 
l. Que a t'actura é verdadeira em tudo,. quanto rela In, o re

presenta fielmente as quantidarles, qualidades, peso on medida e 
valor dos artigos mencionados; incluilias todas as despozas até a 
expedição. 

li. Que não forneceu ne~ fornecerá outra factura com os 
artigos, quantidades e valores indicados nella. 

Art. 5. 0 Não é necessnrio uma factura para cada mnr.;n, si as 
difl'erentes marcns tiverem a mesma consignação. 

~ l .o Pótle, entretanto, haver uma factura para onrb marca, 
ou para alguma das marcas dirigidas a uma só consil!nnção, si 
assim convier ao exportador, pagando neste caso o emolumento 
correspondente a cada uma das facturas que exhihir. 

§ 2. 0 Uma factura não comprehenrlerá mercadorias consigna
das a diversos, nem embarc..'tdas em di versos navios. 

§ 3. 0 Não é vedado ao exportador mudar de consignação 
depois de Jegalisada uma factura. 

Neste caso, proceder-se-ha como determina o § 3• •lo art. 8°, 
Art. 6. o Os tres exemplares de cada factura, cópias exactas 
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nm do~ outros, s::i:o considerados como um só, o sujeitos a umas:, 
dt~SJ"!Za para :t lcgalisaçüo consular. 

~ 1." N:to devem conter el!ltm<Lt..;, entrelinhas, rGsnm on euu~:\ 
fJlW d11dda f:tç,l,, se:n a resalva, <lo fJUe o consul f;ll'Ú menção na 
co!nmna das observações (:u·t. :185, § 4°, n. 4, d:t Cumuiirl"r'''J). 

~ ~.o Não devem ter cln,ro~, que possam s•Jr postcriornHmte 
chein:;. f JS espaços em branc<J, que não estiverem ou iliio forem 
pl'eenchiúos na apreslmtnç:to, dev,·m ser anuullados por meio d•J 
traços com tinta (art. :J72 tb Co;!sotidaçr7o). 

;::i ::.o O:; numeros de c:uh nrn dtJVem sor escriplos à m:io . 
• \rt. i . 0 Ao con~nl nãu é tl:ltlo rotttrtlar o- vbto- nem 

ret<H' as fncturas além do tempo indbpensavel para proce,let· as 
avm·ignações que julgue uecos~arias sobre o conteúdo ou ~;Jllt·
ma<;i"io 11as me~mas. 

Qnanrlo isto sncc~<ler, •leverit 1leclarar qnaos as circnrnst:1nrins 
que n:~rorrem a respeito th mel'c:ulorin, ou lnt:-e:ulo ~impl,;~mcnte 
na sn:t o:>inião, on poe ell'eito rle iuve.>ti!.iações a qno h:lj:1 !'''"''0-
did•.•, tlcixantlo ao importadut• a o'n·ig:t';ito de lll'úY;a• o cu:tLJ';I:·ic,, 
n•t .\ lf1Tl•l•3~·a. 

§ l. '' !>,[;a que este se1·viço seja perfeitamente Pxrcntrvlo, o 
coi!:illl deYe hauilitar-se, quanto p:):;sivel, a conho.~er as qn•!li
•hl.lle.~ d:<.s 111C)I'c:vlori<ts tJUe se exportam do dbteicto tle swt,inris
die<;iio, as,;im como os p0so;;, nwdi•las, taras, pre:os, •L·spmas, 
de~L"onto~. usos da, pr;Jç '• ett· .. etc, do modo a peclet· cca:,,.c,H· ,-i 
:1~ 'tt'·.·Ln·;.1çõe~ da factura ::;lo pt·eci~a:ll')Ilt~ \lS qnu dr~\.dlll :~cl' 
l'dfa~. 

§ :!," 1)'Wl1tl<J !liil holl\'81' illCflll\'t'llJ"'IltC'. e <)!ll 1~[\';,.>< ".-3J>''t'''I<:S, 
ddYr~ n~~i:..:·!1· :uno.-.;tt•as, fJilO enviaefl ú .\ll'tuHlüg-•~, prineip:tl!IJ._•nto si 
~\S d '(~]lu·aç·õeS da factnra n:io f1~l'>':lll h;~stantr~ tiHI\tS C r'-'\ll]ir•it:t-;. 

E:;t,'; ;\lllr>Slra:; st•rão pt·c~as :~ um cartão, intlicad,,~ o,' p.•r·:uc
l!Ol'<'S nc,~c..-~ario~ para qne suht·e elln,; n~" h:1ja cng:tno. u ru"l'i
c:tdn~ pnlo con~ul; convindo qne tragam bmiJcm a as:;ignatm·a. 
do etnlnreatlor Lla mercadoria ou de seu agente. 

Si ,,-;::• uão se prestar a fm•ncct)}-;tS, o crmsnl pt'O<~'lr:•t·:·t 
lmv.-·1-:;s 1ln ontJ'<t parte, no caso <l•1 ~m· p: s:-;iv<:l; f:tZ•Jit<lll di,;t,, 
mcn,;·~c•, .:.Jlno tla f'nlta do as:>ig:taln:·a p:w muti1·o d<J l'•!•:ll. :t, a:i:n 
de 'I"',, .\li':tn<lega aprecie o !':teto. 

§ ::." 'Nllltlo tiver moti;·n~ par:t snppor qne S<J J'l',•t"nd•' l':tZêl' 
pa;'IF, co:no pr·oclucto de p·ti;; litnJl•.·cido por· cunY•~:t:,J c•ll ,hra:!o 
com o I::'::;:il, mcrca loria h:tYhLt do ontro [Hiz, tmLtt•' .!o n'>t•:l' 
doc:t:nc:ll •S comproh:ttorios par''" envi:tl-<•S á rc~pedl\'a }c! f,t:t
dega; o, com a base on·,)recüb por· esses donr~nentos, dal'it 
cmth,:~:me:tto da fmude ás repartiçõ:?s lo2aes eomp2t•·nt,) : . 

. \rt. H." A legalis·1çã.o sm·:'t f .. it:t por meio do-vi~ to-e scllo 
do C•1tY;•Jlado sobre cada um dos exemplares, e rlata:la. 

§ 1." o\s ohs'lrYaçõcs consnlai·es S)!'ão •!scripta:; na 111at·gem em 
hr.1 nc,1, rlr,stinada prtra e !las, ao lado direito da factura. 

§ 2. o Si l'altat· alguma da;; lleclara<:ões de numero, peso, nwcli,lt 
ou \'alor, ou si o consul entender que a declaração l'•)ita uiTo, 
vel'•ht•lc•ira, o lhe faltar tempo para suppril-a leg dmen!e on 
voritlec\1' sua exactidão; ou si des~e f,tcto resultar· tlemora tl•J 
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navio on pl'O.JlliZO de qualquer especie para a mercarloria ou 
par;t o carregador, declarará, motivanrlo, que afjuellas condir;ões 
lhe sii.o desconhecidas (art. 5H2 do Codig-o Commercial. 1" :dirwa). 

§ ;).• Qua.nrlo houver mudanç;t, d~ consig-nação, depois do lega
lbada. uma l'actum, o consul rarit nos exemplares desta a deela
ração de tic·ar ella sem cll'eito, fl l ·~alis:u·~~. lnciliante novos 
cillolutnontn . .;, a fJUC lhe for apr~sentada co·n a murlança da con
sig-nação ; registrando O facto ll<t C• •ll!Jllll;l. daS oil~ül'VHÇU8S, ~em 
r,Jierendt a~ i consignabrio suiJsti tnido (art. 51() rl•) Cn,l i;;c 
Ü lllllliel'CÍil }) • 

~ 4.• Si lionver folhassnpplement:ues, o ('Onsnl fat'.\ dr~•·br:!·· 
çilo riis-;o, e 1'81Btirá o-visto - em cada uma riellas. 

!'\;,,o <)aanrlrl o consul não CrJnh•>cer a liri:I:~ rio oxpodailr•r 
signatario da bctura, exig-ii':L que seja reconlie~ida pulo,; Ineio'· 
log-ae~. 

:'l !L" S d v o o disposto no 1:i 2", não anthenti,~ar:i. factnr:t qne nfio 
cst '.ia no.; termo,; deste reguhunento (;~rt. :~1,1 tia Crmsolitlru;r7o) • 

. wt. \J." O consul cntt'<;gar·ú um rll)~ exernpL!r·es rb !'actur:1, n 
po~~oa fJIIC a apresentou ; envi:lrit ontr'o it Hlfandega elo porto '" 
tiLW s·' rlr·stinat· a merc:vloria, e· :trdi i'v-ar·ú o rc:;tan te. 

R 1. 0 l'\o impedi1nento rio c•>n~lli, a C;,ctnra serú vbath pc!n 
cltanceilcr, e, na falt:t deste, pelo empregado que aqnellc autc:
ri:>·,t', l:tzeiHin-se rlecl:tritç.lo na colnm11a das oh:.;r~r·vaçõ,,~. 

::; :!. 0 l)u 1J1rlo houver nlllncncia rio ~m·viço, para que nitn ::;rdl'r·~· 
o intr·I·rsse dos expot·tatlores, o c<>nsal vi.;ar:L o cxornplar· rp:~ 
tenh;~ rle ~et· enviar lo i~ All'andnga, podenrlu ser o,; otli:I'rJ.~ vbarlr;,; 
pillo c!tancollet•, fazendo-so espJ~ial ll!eução do facto, eonm no 
p.u·ag-rapho anterior. 

~::.o 1~ t'eltleSS<"I <Í. :\lf:1nr!cg:1 rl0VI~ SCI' f,;j[a pr)r ÍI1ÍCJ'llli'•)Í!) r:~, 
capii:to do ll:t\'ÍO (.u·t. :lii d:t e,,mu/ír/rr,•,7n). ,jllli[ t!l1i'lltrJ Clllll ll !:!:•·· 

uil'0-;ld, ou pll!:t nula ; nnnc:t [JOL' intet'VUil<,':to d:t parlrJ intt-:
CS")il!lll. 

R -1. 0 D.Jpois tlo S::Jllatht abaixo rla prirnr'ira pa;:dna, no c·mto t\ 
eo:qnol'rtt, •·orno nnmoro consular (:u·t. (jo, >i :3") ipw lhü conh;", 
:t-~ig·:::tl:11Lt a iinp·1rt:~nci:t. dns emolu:nnnh,; rr•cehirlos c o Jli)JW.' 

tio Cnnsnlar\o, ser:'~ a l':1ctt!ra ·collocarla u111 nm cn1·doppe eiJ'itn
h 11!0 com:~ data e o nome do Consn[;u!o e cintaüo cut crnz cor.' 
ti ta cstrDi ta, lacrada com o sello consular. 

Art. 10. Si os iuspectores das Alfandegas, no desempenho rlc 
sens rlevere;;, pJdirom aos cotJS:llos cópia dos d0cnmento~ reb
tivos ~~, factura,; consn[;u·es, ou rias prop:·i:B l'actru·.t:;, at·ci:i\·;tda-; 
uo:o respcetivo~ Consulados. e~tes a t'o!'lleC3t'ã'1 prompl:tiilrJtlto . 

. \os intet'"Ssados r1:tri1t> c3rtidi\o, rpt:m'IO a reqneret•om, ainrb, 
uo c:~~o rlr~ extr,tvio rlo exemplar ria l'actu!'a pt·iinitint. anthonti
ca nrlo-a merliante a importancia rio emoltimotito pago pelo ori
gin:tl (art. 58U •lo Codigo Comrncrcia 1). 

Art. li. A factura consular tem a forr:a que o art. :J87 dü 
COllig-o Commercial deu aos conhecinwn~oi:' de carg.1, po1· ella 
suhstitnido3 ; e, como afjnelles, pócle ser passa•Ja it ordem 
(art. 3lJ8, n. 7, tb. Consolidaçao) e tmusferivcl e negochnel JIO'.' 

oudo:: . .;o. 
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Não exrlue os recibo3, que, segundo o n.rt. 578 do Co digo Com
mereial, devem ser fornecidos ao expedidor pelo capitão do navio, 
pelo eommissario de bordo ou pelo empregado da dóca. 

Art. 12. Nos paizes onde h ou ver consules ou agentes consu
lares J.razileiros, si estes não resillii'Am no log1r do embarque da 
lllerc;vloria, a factura deverá ser legalisada pelo que estiver 
mais pPrto. 

Onde não houver autoridatle lwazileira, o embarcador solicit:trã. 
a legalis<~çiio ao rhcf·~ da l'<'SJlflCtiva. est:,ç:io fiscal, e, na !'alta 
destn, à autoridade local (art. 369 da Consolidaçiio). 

Si nenhum desses S'l prestar, poderá ser legalisa<la pelo f'onsul 
de qnalquer nação amiga, que re:;idir no Jogar ou em suas pro
ximi !:Idos. 

Art. 1:~. Cornprehonde-so po1· Jogar de emharque aquolle em 
que a. merc:v!oria foi mannf.,ctul'ilda, ou vemlida, ou [H'lJ[);Il':Hla e 
acon·liciona<la para ser exporta,la, pois é lá que se J11'e~ume 
principiar :t viagem da mesma, ') nfio o Jogar ontlo foi poo;ta a 
borrlo do navio. 

Não obstante, é licito ao oxpol'tador apresentar a f;1ctura ao 
Consnlado tio Jogar on•le :t m'"rcadoria tenha de ser posta no 
navio, •levendo esse declal'at· <le on•le são procP.dentes os volu
me> ou ~·rtigos factura•los, c si l<"t havia agent(; -"onsnl:it· ynra 
visa l-a . 

. \l't. 11. A f:t!ta do cnmpt·inwnto dos devere:; impostos :1os 
consnlns n '>l<l l'l'gnl:tmP.nto ~~~ l':u•il inco!'l'er n:t pena n ;hhele
ci<la pdo § Jo tio art. :l85 da Consolidaçrio das Leis das Alj"wulegas 
e 1ll esus de Rendas. 

Capital Fetlcr<t.l, 20 de abril de 1892.- F. rle P,wla Rodi'i
!Jlles Alves. 
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FACTURA CONSULAR BRAZILEIRA N. 

·········-··········.de ................................................................................ de 189 .................. . 
Factura de mercadorias embarcadas por ........................................................... ............................ no porto de ....................................... . 

a bordo do ................................................................................. capitcio ........ ............................................................. ........................ com 

destino a .......................................................... no B1·azil, á consignação 

"' o 
QUANTIDADE E QUANTIDADE l~ PESO BRUTO .. PESO MARCAS .. BSPECIE QUALID.-\.DE P.:\1 Y.\LOR PROCEDE:-iCIA OBSERVAÇÕES 

::! 
DE VOLUMES DE MERCADORIAS KILOGRA~IS. 

LIQCIDO 
:;> 
i'; ---

Deoi.aração 

declar ........... solemnemente que so ............................................................. das mercado1·ias mencionadas nesta factura, contidas 
nos ........................................ volumes indicados, a qual ti exacta e verdadeira a todos os 1·espeitos, e unica, sendo essas 
mercado1·ias destinadas ao porto de .................................... no Brazil e consir;nadas 

de············································································································-·······-·· 

(Sello do C.) 
(Data e assignatura) 

(Visto) 

,.. 
~ 
;;; 
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6 
li; 
:= 
l:<j 
~ 
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<=: 
::l 
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-0:0 
t.o.:l 
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DECRETO N. 806 - DE 29 DE ABRIL DE 1802 

Concede :til Gy~nn~~io :l\Iinciro (Tntern~~·• f' E"\.te1·n~to) as ,-~mt~~en~ àcflUA 

-:~=1.<:::a o (~Jltmasln :\.·,do~nal. 

O Vice-Presidente ua Repu!Jlica dos Estados t:niJo,; do Dr:tzil, 
attendendo ús inf'ol'mações prestados pelo commissario fiscal do 
Governo sobre os programmas de ensino e modo por que são 
executados no Gynm:tsio iiiinciro (Intermtto e E:dornn,to), resolve 
conceuor a este e.;tabelecimento t[e instJ•nc<,:ão, na J'ót'lll:t dll dis
posto pelo· decr-eto n. 1389 de 21 de fevereiro de lR\)1, as van
tagens de que gosa o Gymnasio Nacional e ele que tratmn os 
arts. 431 do decl'eto n. 1:!32 H de '2 •le janeiro do 1891 e 3;;:, pa
ragrapho unico, tlo de n. \lSl de S de janeiro de 1891), 

O Minifllro de Estado dos Negocias da ln;;tJ'ncçiio l'nhlica, 
Correios e Telegrapllos assim o faç:• executar. 

Capital Federal, 29 ue abril de 18:1?, to da Repuhlica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 

DEC rtETO N. 807 - DE 2 DE :-!AIO DE 18CJ2 

O Vice-Presidente da Repu!Jlica dos Estados Cuido; tlo Brazi!: 
Consideran•lo que o art. 85 da Co~•,;tituição Fe•leral concede 

aos olfiches •le todas as classes th _\rmnAlL ns vauta:;cns que 
teem os do Exercito; 

Consideranrio que o art. 1" do decreto n. 6-10 B (le 31 tle outu
bro de 18\Jl re•lnziu a dons annos de embarque o interstício para 
a promoçiio do~ officiaes da Arm<tda ; 

Consi•leran•.lo que o art. li do decreto n. 1351 de I de fevereiro 
de 1891 dispõe que o interstício para. o accesso em todos os corpos 
e armas uo Exercito de um pariL outro posto, desde alferes ou 
segundo tenente até coronel inclusive, ser:'t de dons annos e que, 
não havendo olficíaes com o intersticio completo, o Governo po
derá promover os que contarem pelo menos o de um anno; 

Considerando, porém, que o art. 16 da lei n. 30 A de 30 de 
janeiro ultimo que fixa as forças de terra para o exercieio de 
1892 altera. esta ultima. disposição, declarando que só em tempo 
de guerra. poder<\ o interstício ser menor de dons annos ; 
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Resolve: 
Art. 1. 0 O interstício pam a promoção em todos os corpos e 

classes da Armada, desde guarda-marinha ate capitão de mar e 
guerra, será de dons annos rle cmlmrqnc on de ontros serviços 
cstabclccillos nos re:;pectivos regulamentos e lcb de pt·omo~ücs. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em c ou trario. 
O Contra-Almirante Custodio Jose de l\Ie!lo, l\Iinbtro de Estado 

dos Negocias da Marinha, assim o faç~t executar. 
Capit:J.l Federal, 2dc maio de 1892, 4" da H.ejltt!l!ica. 

FLORIA';O PEIXOTO. 

C:<sto•li•J .Tose de i1fello. 

DECRETO N. 808- DE 4 DE )!AIO DE 1892 

Approva com moUilicações os plano:-; e or~;:uuenbJs apre<.:~~ntar]r)s prtl'a lllelhora

mento dn pr>rlo (In Ja.rag:uá, Estarlo ,}a~ .\b::;.'•.'lS, í:x~·.nd·, •l J'I'Sl'~~d!\·o r.apit:tl 

maximo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Esttulos Vnidos do Brazil, 
attendemlo ao que requereu a Companhia Im\n;;trial e de Constru
cções Hydraulicas, e em virtude da clausula 2a t!às que baixaram 
com o decreto n. 904 de 18 de outubro de 18!W e dodect·eto de trans
ferencia sob n. 091 de 8 de novembro de 1890, resolve approvar 
os planos e orçamentos para as obras de melhoramento do porto 
de Jaraguá, moditlcadas por indicação do 1\Iinistel'io da Agricul
tur~., Commercio e Obras Publicas, quanto ao qnel>ra-mar c molhe, 
de conformidade com a nova planta apre~entada. em 11 de abril do 
corrente anuo pela mesma companhia, e fixando o capital n:1 im
portancia maxima de dezesete mil quatrocentos e quinze contos 
trezentos e dez mil trezentos e trinta e sete réis ( 17.415:310~::!37); 
ficando claramente estipulado que durante a execução das obras 
poderão ser moditlcados taes planos, si estudos ulteriores :J.con
selharem essa conveniencia, e regendo-se o mais pelas clausulas 
que acompanharam o decreto de concessão sob n. 904 de 18 de outu
bro de 18\10 e o contracto que será lavrado nrt Secretarirt de Es
tado do 1\linisterio da Agricultura, Commercio e Obms Publicas. 

O Engenheiro Antão Gonçalves de Faria, l\linistro de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obt·as Publicas, assim 
faça executa r. 

Capital Federal, 4 de maio de 1802, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

AnMo Gonçalçes de Fal"ia. 
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DECRETO N. 809- DE 4 DE MAIO DH 1892 

AbrA ao '!inisterio da. Guerra um credito supplementar de i50:000$ Ít verba

Ajudns de custo. 

O Vice-Presidente da Repu!Jlica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da :Lutorisação confer·iúa pelo art. lo, § 2°, da lei n. 36 de 
2G ele janeiro ultimo, resolve abrir ao Ministerio da Gu •rN um 
credito supplementar da importancia de l50:000.'Jj á verb.'l 24a
Ajuuas de cu~ to- tio conento cxercil'io, vh;to fJUe o saldo exis
tente é insuJ!lciente para se attonder aos augmllutos de credito 
que forem pe•lirlos pelas Thesourilrias di} Fazenda e a despeza 
que tiver de ser feita pela Contadoria Geral da Guerm ate ao 
fim do mesmo exerci cio. 

O Ministro tle Estado dos Negocios da GuerT:\, assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 4 de maio de 1892, 4° da Repu!Jlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio de Mo11rá. 

<A.1'\:A:P~ 

Dl~CRETO N. 8!0- DE 4 DE MAIO DE 1892 

Revoga os decretos ns. G4~ de 17 de setembro, ()07 de 2 l •lo outuhro e G·\2 de 

5 tle novembro, todos do anno passado, que autorisa.vam diversas des
apropriações no Estado Uc Pernamhuco para desenvolvimento do nucleo 
Suas.o;una.. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo a que acarretar1am excessivo onus aos cofres publi
cos as indemnisações aos proprietarios dos engenhos ultima
mente mandados desapropriar no Estado de Pernambuco para 
alargamento da !.'espectiva zona colonial, de,;peza esta que não 
seria compensada pela natureza das terras, que não otl"erecem 
vantajosa collocação ao colono agricultor, resolve declarar sem 
eft'eito os decretos ns. 549, 607 e 642, de 17 de setembro, 20 de 
outubro e 5 de novembro do anuo findo, pelos quaes foram, para 
augmentar a área do nucleo colonial Suassuna, declaradas de 
utilidade publica as desapropriações dos engenhos Camassary, 
Entre-Rios e Mauamú, Palmeira, Penandu!Ja e Caxito, sitos 
naquelle Estado. 

Capital Federal, 4 de maio de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antao Gonçal1)es de Faria. 
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DECRETO N. 811 - DE 7 DE MAIO DE 1892 

Apprvva, com modificações, as alterações feitas nos estatutos do nane o dos 
Funccionarios Publicas. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazih 
attendemlo ao que requereu o Banco dos Fnnceionario:> Pnblicos, 
representado por seu presidente, general Jeronyrno Rodr·igues 
de Moraes Jardim, resolve approvar as alterações, abaixo tran
scriptas, feitas nos respectivos estatutos, por deliberação da 
assomhléa geral extraordinaria dos seus accionistas, reali7.ada 
em :lo do In<Lrço ultimo, accrescentando-se, porém, ao segundo 
membro da altt~ração do art. 6• as palavras- de conrormi•lade com 
as disposições do:;; arts. 94, !J5 e 96 do decreto n. 434 de 4 de 
julho de 1891; redigindo-Ee do seguinte modo o art. 43:- Cada 
acção dá direito a um voto, não podendo o accionista ter mais de 
50 votos-; e supprimindo-se o art. 44. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 7 de maio de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrigues Al"es. 

Alterações a que se refere o decreto n. R11 
desta data 

Art. 3•, § 2•.- Onde se diz- doze mozos, diga-se- seis 
mezes. Excluam-se as palavras- ou não. 

Art. 6•.- Fica assim redigido: 
«O capital do banco fica reduzido a 750:000$, dividido em 15.000 

acções de 50$ cada uma, podendo a directoria elevai-o até 
2.000:000$, logo que reconhecer a possibilidade de realizar essa 
elevação de capital. 

c Quando a directoria julgar conveniente, a execução do§ I• do 
art. 3•, ou o custeio de estabelecimentos para os tios do § 4• do 
mesmo artigo, ou, finalmente, a creação de caixas filiaes do 
banco em qualquer dos Estados da Republica, poderá, então, em 
qualquer dos tres casos, elevar ainda o capital até ao limite 
maximo de 5.000:001J$000. 

Além desse limite, o capital só poderá ser elevado por delibe
ração de assembléa geral, para esse fim convocada especialmente~. 

Art. 7•.- Fica assim redigido: 
c Quando se tratar de estender as operações do banco a qualquer 

dos Estados da Republica, a directoria poderá crear caixaR filiaes 
nos mesmos Estados, ou transigir com qualquer estabelecimento 
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congenere j:'L existente, ou que vier a existir, transferindo-lhe os 
direitos conferidos ao banco pelo decreto n. 771 ele 20 de setem
bro de 1890, precedenelo, porém, autorisaçãodo Governo. 

Si a directoria achar preferível a creação de caixas tiliaes, a 
elevação ele capit:1l para esse fim será então elfectnada por meio 
de suhscripe;ão na Capital rlo respectivo Estado; c, pam as acções 
que deixarem de set· suhscriptas no prazo lixado, sorú. então 
aberta sub:;cripção na Capital Federal.» 

Art. 8°.- F'ica assim redigido: 
«A elevação ele capital nos outros casos previstos nestes esta

tutos podera ser feita, ou 11ela emissão de acções integrarlas ou 
por chamadas ele 1 O "/ "' com o in tervallo nunca menor de 30 dias, 
e de conformidade com o art. \1°. >) 

Art. 9."- Fica snpprimido o tinal-reverten<lo a importancia 
das entradas em fa:ror do fundo de reserva. 

Art. 11.- Fica assim redigido: 
<Integrado o capital, a~ acções continuarão a ser nominativas.» 
Art. 12.- Fica nssim redigido: 
«As transferencias das acções só podem ser feitas no escriptorio 

do banco, metli:mte termo assignado pelo cedente e p()lo cessio
nario, ou por seus legítimos representantes, munidos dos com
petentes poderes.» 

Art. 13 e seus paragraphos.- Fica sullstituido pelo seguinte: 
«Dos lucros líquidos de cada semestre, 10 "/o pertencerão ao 

fnndo de reserra, r1ue não deverá ultrapassar do 20 °/o do capital 
realizado, e o restaute será distribuído como dividendo aos accio
nistas.» 

Art. 17.- Em nz de - l 00 acções, diga-se - 50 acções. 
E accrescente-se: a referida caução será elevada, na proporção 

das elevações do capital, até ao limito maximo de 100 acções. 
Art. 21.- Em yez de - tres vagas, diga-se - duas vagas_ 
Art. 23, § 3°.- Em vez de - tres directores, diga-se - c1ous 

directores. 
Art. 25, § 3".- Accrescente-se - e os titnlos das acções. 
§ 6•.- Designar o director que deverá substituil-o nos seus 

impedimentos. 
Art. 2G.- Ficf\. supprimido. 
Art 27, § 3°.- Acaescente-se em seguida à palavra- caute

las: - e os títulos das acções. 
Art. 35.- Termimt na palavra - nominativas. 
Art. 41.- Excluir as palavras- das nominativas. Supprimir 

tambem o paragrapho unico deste artigo. 
Art. 46, paragr~pho unico.- Fica assim redigido: 
« O banco não arleantarà dinheiro para a compra de predios, 

Sinão depois do capital ter attingido a 1.000:000$000.» 
Art. 49.- Em vez de- doze mezes, diga-se- seis mezes. 
O paragrapho unico fica da seguinte fórma: 
« A amortização ser:'L no mínimo de 3 o f o ao mez. » 
Art. 52.- Em vez de- seis mezes, diga-se- tres mezes. 
§ 6."- Fica do seguinte modo: 
c 5 "/o no mínimo de amortização. 
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Art. 54.-Em vez de-não solicitada, diga-se-involuntaria. 
Supprinm.-se o final-e nestes casos a amortização será no 

mínimo de 2 °/o· 
Art. 57.- Em vez de -juros ou amortização, tliga-se- ou 

juros. 
Art. 58.- Accrescente-se depois 1la palaYra- eohrando-o- o 

seguinte: mensal e atleant:ulamente uma porcentag-em razoava!. 
Art. 59.- l<~m vez de -tlcará dispensado, di!,!·a-se -poderá 

ser dispensado. 
Supprima-se, no final, o seguinte: 
SalYo si preferir s:\tisfazel-a; devendo, neste caso, c lar disso 

conhecimento ao banco. 
Art. 6:3.- Depois das palavras -pelo banco, accresconte-so

restituída ao funccionario. 
Capital Federal, 7 de maio de 1802.-F. de P~>t!lr' Rodl'Í!J!ICS 

.llves. 

DEC!lETO N. 812- DE 7 DE ::IIAIO DE 1SCJ2 

Crea 11~11 f:o!l'-;Hla!lo n:t pro;:;in(-:3. pnrtugnez::t. 1lr~ ::'.I0r;~uuhi•Ilt'~, na. Africa 

Oriental. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ás conveniencias do serviço publico, resolve crear um 
Consulado na província portugueza de MoçamlJique, na Africa. 
Oriental. 

O Ministro de Esta.do das Rela.çües Exteriores assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 7 de maio de 1892, 4" da Republica. 

FLORI.\.XO PEIXOTO. 

DECRETO N. 813 - DE 7 DE ~!AIO DE 1892 

Approva os plnuos o orçamento~ 1lo n.rmazem n. 1, n:t impQrtn.ndn. d~ 

178:127$7:>9, apresentados pel" Empreza de Obras e l\lelhorrrmentos do 
porto de Santos; de accordo com os decretos us. 0979 e Q63, de 12 1ln 

julho de 1SS3 e 7 de novembro de.1890, 

O Vice-Presidente .da Republicll. dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Empreza de Obras e Melhora
mentos do porto de Santos e verificando-se que no orçamento 
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primitivo, apresentado pelo engenheiro Saboia no anno 1le l8R6, 
na importancia de 5.290:373$550, não se acha incluído o valor 
das obras acce!'sorias do trecho comprehendi1o entre a estrada 
de ferro e a capitania, de que tratam os decretos ns. 9979 e 966, 
resolve approvar os planos e orçamentos do armazem n. I, con
forme a planta e orçamentos apresentados, nn. importl\ncia de 
178:127$759, que será addicionada ao capital !la referida em
preza, a qual submetterá á approvação do l\1iuisterio d~t Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas os planos e respectivos 
orçamentos dos demais armMens e obras accessorias restantes. 

O Engenheiro Autão Gonçalves de Faria, Ministro de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o faça executar. 

Capital Federal, 7 de maio de 1892, 4° da Repuhlica. 

FLORIANO PmXOTO. 

Antão Gonçalves de Faria. 

DECRETO N. 814 - DE i DE l\IAIO DB 1892 

Approva n planta para tlC'S:tpropria<:ã.o dt~ terreno~, :l}'rest•ntn.d:t pda. Compa
nhia. Estrnda ele Ferro Sorocnb:1.nn, com excln~ãn do~ tPlTenos p..~r:t a. con

strucção flo caes de Santos .. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe requereu a Companhia Estrada de Ferro 
Sorocabana, resolve approvar a planta, que com este baixa, 
rubricada pelo chefe da 1" Directoria das Obras Publicas, para. 
desapropriação dos terrenos precisos pam o prolongamento de 
sua linha ferrea até ao littoral em Santos, e hem assim para a 
construcção junto ao caes de uma estacão terminal maritima, 
sendo exclui•fos deSSl\ approvação os terrenos nccessarios a con
strucção do pretendido caes de Santos. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o fuça executar. 

Capital Federal, 7 de maio de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ant(io Gonçalves de Faria. 
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DECRETO N. 815-D~~ 14 DE MAio DE 1802 

Concede nutorisação a Manoel Lopes de Cnrvnlho pnra organizar uma socie
dade em commnndita por acções, :-:.oh a firma de Cnrvulho &. Companhia.. 

O Presidente dn. Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendenrlo ao que requereu Manoel Lopes de Carvalho, resolve 
conceder-lhe autoriS<tçiio para organizar uma sociedade em com
mandita por acções, sob a firma de Cnrvalho & Comp. e mediante 
o coiltr•lcto social que a este acompanha; não podendo, porém, 
a soch,.lade r~onstituil·-se tlelinitiv;nnente sem fJUe tenham sido 
observadas as form<dirlndes exigidas pela legislação em vigor. 

O Ministro de Estado dos Negocies dn Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 14 de maio de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ant<i'o Gonçalves de Faria. 

Contracto social da sociedade em commandita por 
accões Carvalho & Comp., a que se refere o decreto 
n. 815 de 14 de maio de 1892. 

Manoel Lopes de Carvalho, José Antonio Moreira Guimarã.es, 
Manoel Fernandes da Silva, Bernardino Ferreira Cardoso, bra
zileiros, e diversos commanditarios, [V\iante subscriptos, todos 
com rlomicilio legal nesta cidade, toem entro si justn e contra
ctadtt uma sociec\arle em commandita por acções pam, soh a firma 
de Carvalho & Comp. com séde e fóro jurídico nesta Capit:d, ex
plorar onrle convier, nesta cidarle, o negocio e industria de padaria, 
confeitaria, café ou botequim, importando o que for nec:·ssario, 
sob as seguintes clausulas : 

L" O capital será de 150:000$ fornecidos: 10:000$ em partes 
iguaes pelos solidarios, realizaveis no acto da assignatm·a deste 
contmcto, 140:000$ pelos commanditarios em 1.400 acções de 
100$ cada uma, realizaveis em prestações, sendo ~ primeira ue 
lO •/o por occnsião de firmar o contracto e as outras uo 10 •;. a 
30 °/o, segundo as necessidades socines, com prazo nunca menor 
de 30 uias, tendo porém os commanditarios o direito de antecipar 
as suas entrndas; ns acções, uma vez integradas, podem ser con
vertidas em títulos ao portador. 

Emquanto as acções não estiverem integradas, só porlerão ser 
transferidas com assentimento do socio gerente, que rubricará os 
respectivos termos. 
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2."' A duração ua sociedade será de lO annos, a contar •lesta 
data. 

Em as~cm11lén. g-eral extraordinaria que !leve celebrar-se no 
terceiro trimestre tlo pennltimo anuo social, ser;\ resolvirl::t a 
continnnção da socied:tde ou a sna dissolnção. 

3. a Os socios commanditarios exercerão sobre a economia social 
a fiscalização que a lei lhes assegura, representando-o,; nesse 
direito c em todas as sms rel::lçõcs com os solidarios, com todos 
os po,lerco, mesmo os de procurador em cans[l, propria, um con
selho compo~to de trcs tiscacs, que com os snpplcutes serão 
eleitos na t'ót·ma ll<t lei. 

4.a Os memhros do conselho fiscal devem reunir-se todos os 
mezes até ao dia. 10, para fixarem o~ ordenados devi, los aos so!i
darios, e aos interessados quando os haja por seus serviços pes
soaes, e examinarem as contas tlo mcz anterior, do qnc bvrarão 
acta. As deliberações tomadas por dons dos membro,; do conselho 
fiscal seriío válidas. 

5.a No fim de catla anno social apresentará o gercnto l\Tanocl 
Lopes de Carvalho o balanço e relatorio elas operações do anno, 
submcttendo-os, acompanhados do respectivo p::trecor do conselho 
fiscal, a assembléa geral que para esse fim se ha de reunir dentro 
do primeil'O trimestre do anno subsequen te. 

6.a Dos lucros semestraes, depois de retiraria a quantia suffi
ciente para attender it deterioração tle material, mobilia, depre
ciaçãa de luvas, obra;; e bemfeitorias, deduzir-se-hão: até 10 °/o 
tíara fundo tle reserva, que nã:o cxcotlm·á a 50 °/o do capital so
cial, até 10 o/o para os lucros ou interesses d,J ()UC trata a clau
sula ;a, tocando do restante 10 °/o para os solidarios em partes 
ignar~s c 'Jil "/o para os comtnanr_librios na razã:o tlo capital 
realizn,lo. 

7. a O gerente, de nccorclo com os solidarios, no interesse da 
emprcza. poclcrá ntlmittir ou demittir interess:lclos para. cujo 
luero não por lerá dispô r sinão ela quota mencionada na clausula 
anterior. A IJartc dos interossaclos será li()uidaila após a appro
vação do bv.lanço annual. No caso de rctirMla no correr elo anno, 
os interesses do tempo decorrido ser-lhes-hão contados á razão 
dos do anuo anterior, e liquidados dr:ntro de dons mezes. 

8." Além do caso previsto na clausula 5a, devera o gerente 
convocar os commanditarios em assembléa geral, quantlo acaso 
se suscite occnrrencia de extraordinaria gravidade ou não possa 
ser resolvida por outra fórma. Igual direito terão dons dos soli
darios, tendo-o tambem o conselho fiscal. Presidirá as assembléas 
geraes um dos membros elo conselho fiscal. Nas votações dnrão 
direito a um voto cinco acções inscriptas com um mcz de ante
cadencia, ou cinco acções ao portatlor depositadas no escriptorio 
da empreza com tres dias. 

Os solidarios votarão na razão de cinco votos cada um. 
9.a No caso de fallecimento ou retirada elo socio gerente, as

sumirá. a gerencia, alterando-se apenas a firma social, o socio 
que for escolhido pelos solidarios e pelo conselho fiscal. A quota 
dJ capital e lucros, calculados á razão dos do anuo anterior, do 



ACTOS DO PODER EXEC!:TIYO 203 

gerente ou <le qualquer dos outros solidarios que por qualquer 
motivo tenha de ser liquidada, será tomada por um ou mais dos 
solidarios á sua vontade, com assentimento dos membros do 
conselho fiscal, a quem incumbirá tratar com o representantG 
leg-al do falleci<lo on retirante. 

'10." No C()SO do CJUalfJnCt' commanditaJ•io não pod0r continuar 
a fazer as entradas de suas acções, se reduzira o numet·o das 
mesmas até á importancia das entrauas feitas, se passarão ao 
fundo de reserva as quantias quo nfio chegarem ao valor de uma 
ac~:io, o emittir-se-hiio as acções vllgas. 

11. a Em totlos os casos omissos regularão as leis vigcnt•·s. 
12." os comm:mditados reconhecem, o acccitam a rcsponsaH

liuatle que lhes é attribui<la pela lei, e nomeam para membros do 
conselho fiscal, com as attribuições ua clausula 3•, uo primeiro 
anno social a : 

Como eflectivos : 
Et!uaruo Gomes Ferreira, José Gome~ Roul'igues da Silva, An

tonio Gomes Brandão. 
Como supplentes : 
Eduardo "\ssis Danueira, Joaquim Feneira Cardoso, Antonio 

Martins Carvalho. 
Rio, 31 de março de 1892.-lofanoel Lopes de Carvalho. 

ú-1:1'\:i'\:P~ 

Sr. Vice-Presidente da Republica - O regulamento mandauo 
executar pelo decreto n. 746 do 26 de fevereiro do correu to anno 
par:t a arrecadação do imposto de consumo do fnmo, cr·~ado pela 
lei n. 25 de :30 de dezembro de 18\Jl, provocou innmneras recla
mações, por parte dos negociantes desse prodncto. 

Depois de haver submettido a estudo as duvUas suscitadas, 
procurei ouvir os principaes mercadores e fabricantes de fumo 
e seus preparados desta Capital e convidei-os para Ulll[l. rouniüo 
no Thesouro. 

As opiniões manifestaram ... se, em geral, contra •l imposto pela 
fórma por que fàra decretado pelo Poder Legislativo; de tudo 
vos dou cont[l. circumstanciada em meu relatorio. 

_\. experiencia tem, entretanto, demonstra1lo a conveniencia 
tle algumas modificações naquello regulamento. 

Assim é que, além de alterações de ordem secuwbria no 
interesse da liscalízação, torna-se preciso crear agentes espe
cialmente encarregados desse serviço e estabelecer o colla
mento das estampilhas, de modo quo ninguem se possa 
eximir do imposto, o que se consegnirá pela modificação dos 
arts. 18 e 19. No interesse dos contl'ibuintes convem attender 
tambem ao modo de estampilhar o fumo de procedencia estran
geira, em geral de preço elevado, para evitar-se o prejuízo 
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resultante de serem abertos os volumes que o contiverem, adop
tando-se um meio tambem seguro de effectiva arrecadação. 

Como sabeis a lei n. 25 de 30 de dezembro, citada, creando 
este imposto. determinou que as taxas serão cobradas em estam
pilhas. Não é licito ao executor afastar-se desht disposição legal, 
contra a qual se pronunciaram aquelles negociantes, emquanto 
não for revogada ou modificada pelo poder competente. 

Organizando novo regulamento, que parece-me consultar todos 
os interesses e remover as di!Iiculdades j:'t encontradas, sub
metto-o á vossa apreciação. 

Capital Federal, 17 de maio de 1892.-F. de Paula Rodrigues 
All)es. 

DECRETO N. 816- DR 17 DE MAIO DI" 1892 

Dá novo regulamento para a cobrança do imposto de consumo do fumo, crendo 

pela lei n. 25, de 30 de <lezembro de 1891, e revoga o que baixou com o rlecreto 
n. 7\G, de 26 de fevereiro do corrente anno. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe reyresentou o Ministi'o de Estado dos 
Negocios da Fazenda, reso ve que, para a arrecadação do imposto 
de consumo do fumo e seus preparados, creatlo peh lei n. 25, de 
30 de dezembro de 1891, se observe o re,.ulamento, que com este 
baixa, assignado pelo mesmo Ministro, fi'camlo revogado o regu
lamento que acompanhou o decreto n. 746, de 26 de fevereiro do 
corrente anno. 

Capital Federal, 17 de maio de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de PaHla Rodl"igues All)es. 

Regulamento para a cobrança do imposto de consumo do fumo, 
a que se refere o decreto n. 816 desta data. 

CAPITULO l 

DO IMPOSTO DE CO::.SUMO DO FUMO 

Art. 1.0 O imposto a que está sujeito o consumo do fumo e 
seus prepararl.os, será cobrado de accordo com a tabella annexa a 
este regulamento. 

Art. 2.0 Recahe sobre a venda, ou seja em logar deter
minado ou por mercador ambulante, qualquer que seja a fórma 
por que se realize, do fumo em bruto ou preparado, sem excluir 
o de procedencia estrangeira, que já tenha pago os respectivos 
direitos de importação. 
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Art. 3. o Considerar-se-lia: 
§ I. o Fumo em bruto - o em folha, mó lho ou pasta, corda ou 

rolo. 
§ 2. o Fumo preparado - o picttdo, desfiado ou migado, ou o 

convertido em charutos, cigarros e rapé de qualquer modo pre
parado e qualquer que sej1 a sua denominação. 

Art. 4. 0 A taxa de consumo não comprehende: 
§ I. • o fumo em bruto, vemtido pelo productor ao fabricante 

ou mercador, qnnmlo de producç lo de la vonra sua ou do,; seus 
rendeiros, emp1·egados ou tntlmlhadores. 

§ 2. o o fumo em bruto vendido a retalho pelo produetor aos 
seus ren<leiros, empregado,; ou trabalha•lore~. 

§ :~.·O fumo em bruto ven<lido pelos rendeiros, empregados 
ou trabalhadores ;10 propriotario das tel'm:-; em que for culti v:ulo, 
eonstituimlo-o intermodiar·io para ontr·egnl-o a commercio. 

§ 4. • O fumo em bruto, o picado, destlado ou migado, vendido 
pelo mercador a fabricante ou a mercador, e que não se ache 
exposto. 

§ 5. o O fumo preparado, que não estiver exposto, vendido pelo 
fabricante ao mercador. 

CAPITULO ll 

DA INSCIU PÇÃO 

Art. 5.• Ninguem poderá vender fumo, nem ter deposito, 
fabrica ou estabelecimento de preparai-o, sem prévia licença e 
inscripção no registro a cargo aa Estaçilo fiscal, cuja juristlicção 
comprehender o Jogar onde effectuar-se a venda, houver o de
posito ou trabalhar a fabrica. 

Na Capital Federal será competente para conceder a licença a 
Recebedoria e, extincta esta, a Alfandega. 

Art. 6.• A disposição anterior comprehende: 
I. O productor que, fóra do estabelecimento de lavoura, tiver 

deposito por conta propria ; 
I!. O.fabricante que trabalharem officina propria, com officiaes 

ou aprendizes, ainda que não empregue mataria prima sua; não 
se considerando fabricante, para esse caso, o chete de família, que 
fabricar em sua residencia, nem officiaes ou aprendizes, o outro 
conjuga e mais pessoas da família vivendo em commum sob a 
mesma economia. 

Art. 7.• A licença será concedida em qualquer tempo e ter
minará em junho e dezembro, e renovada até ao 15• dia util de 
janeiro e julho. 

§ I.• A' licença ou renovação precederá declaração escripta, 
de accordo com os modelos B e O, assignada pelo mercador, fa
bricante ou dono do deposito, ou quem legalmente o represente. 

§ 2.0 A licença será. dada sobre registro ou inscripção feita 
em consequencia de declaração do contribuinte, e as renova-
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ções operar-se-hão por meio de averbação no registro anterior 
c ropeti~·ão do pagamento da tax~t da licenç..'l. 

§ 3.0 O lançamento para. o ex:ercicio de qualc:uer industria. 
ou proJi::;~ão no mesmo estabelecimento, em que e!fcctuar-se a 
venda, houver o deposito de fumo, ou trabalhar a fabrica, 
de preparai-o, não exclue nem suppre a licença especi<tl de que 
trata este artigo. 

§ 4. 0 Servirit de titulo de licen~a ou renovação um conheci
mento extrahido de talão, conforme o modelo li:, no r1ual serit 
collmla a estampilha do sello adhesivo do valor e pelo motlo 
estabelecitlo no respectivo regulamento. 

Art. 8." Quem vender fumo em mais de um estabelecimento 
ou casa, on tiver n11i~ de um deposito ou fah!'ic:\ rle preparnl-o, 
deverú. solicitar tantas licençns e :;ua renovaçiio, fj\Ianto:; forem 
os estalJelccimentos ou cas:1s, depositos ou fabricas. 

Quem vcnrlcr ao consumidor na f,tbrica ou depo~ito, solicitar[•, 
licenca. c reno\·ação •listinctas p::tra a venda,. 

Quem tiYel' estabelecimento localisado, nilo po1lcrú fazer vend::c 
ambulnnte sem licença pal'<"t esta. 

O merc::tdor ambulante solicitará tnntns licenças e suas reno
vações, quantas forem as pesso:Js empreg-arias na conducr;ão em 
volumes distinctos para, otrerecer a venda. 
Art.~." Nas E:;br;-iies, que conc,•dcrem a licença, lw.verà um 

livro de reg-istro escriptnrado de accordo com o mmlelo A, no 
qual se a verbarà a importancitt das estamrJitltas adtjuiridas pcl:t 
Jlesso:t a quem respeitar a inscripção. 

Paragrapho unico. Este livro servirá durante c::Jco exer
cicios. 

CAPITULO Ili 

D.\ ARRECADA(Í.O 

Art. 10. O imposto scr<t pngo por meio de estampilhas cspe
ciaes, vendidas pela Recebedorilt, ou, cxtincta esta, pelrt .\lfan
dcg-il, na Capital Federal; pelas Alfamlegas ou l\lesas de Rondns, 
onde as houver; e pelas Estações fiscaes dos Esta, los, nos laga
res onde não haj:t alguma t!aquellas repartições, e não for 
estabelecitla Agencia da Fazenda Federal. 

Art. ll. O valor, formato e signaes cal'acteristicos das estam
pilhas serão determinados pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 12. O deposito central das estampilhas na Capital Fe
deral serà na Casa da Moeda e, nos Esbdos, nas Thesourarias de 
Fazenda. 

Art. 13. Da Casa da Moeda serão as estampilhas remettidas 
à Repartição que na Capital Federal conceder as licenças e ás 
Thesourarias de Fazenda, de conformidade com as requisições 
dos respectivos chefes. 

§ I.• A remessa ás Estações arrecadadoras no Estado do Rio 
de Janeiro sera feita pela Casa da Moeda, mcdi::mte ordem d:.t 
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Directoria Geral das Rendas Publicas e, nos demais Estarh1s, pela 
respectiva Thesouraria de Fazeuda, d0 conformidade com as 
requisições elos respectivos chefes. 

§ 2. e A disposiçii'-> antel'iot' niio obsta a remessa dirocta a 
qtmlrruer das E~htçõeq, clanclo-se a viso it reS[XJcti \-<t Thcsouraria 
de FazenLL<t para o debito e tomada de contas dvs !'esponsaveis. 

Art. 14. As pessoas licenciadas nos termos do art. 5° for
necer-se-hão das estftmpilhas por meio rle compra nas Repartições 
competentes, em importancia nunca infurior a: 

150$ na C;tpital Fedem!; 
100;) nas capitaes e cid>vlos de 1 a ordem dos Esbdos do Rio de 

.Janeiro, Bahia, Pet'namlmco, Parú, S. Panlo, S. Pedro do Rio 
Granrle do Sul e Minas Geraes; 

80$ nas c:tpitaes e cilhtdes de I a ordem dos Estados r lo Ama-
zonas, Maranhão, Cearú, Paraltyha e Alag-t•a:> ; 

GOi; nas capitaes e cidades rle I" ot·dem dos outros Estados; 
40S nas demais cidades e villas dB I a ordem ; . 
20:) nos outros logares. 
Art. I5. Sómeute ás pessous licenciarlus nos termos do art. !i• 

r) permittido o fornecimento de cst~mpill!as. 
Art. IG. Havet·á na Casa da Moeria nm registro, tlo fJH<Il conste 

o mez e anno em que começou a distribuição para a, l"ond<t rbs 
eo:tampilltas de cada valor, com dcsignaçi:lo dos signa<?s earacte
rbt.icos. 

De~te registro é permittido dar-se certidão. 
Art. 17. As estampilhas a cargo das Estações tiscaes serão 

esc ri pturadas em livro proprio, de conformidade com o modelo G. 
Art. 18. As estampilhas serão col!adas pelo mercador no 

envoltorio externo, de modo que, aberto este, tiquem inutili
sod:ts, observando-se o seguinte: 

I•, nos pacotes, saccosde paplll e nas caixas, nos fechos; 
2°, nas barricas, nos cabeços ; 
:.,o, nas lotas, bnto sobre a parte inferior th ol'la da tampa, 

como sobre o corpo da lata na parte immerliata á orla ; 
4", no;: demais envoltorios, quaesqw"r que sejam suas fórmas 

e dimensões, sobre as partes em que devem s 'r abertos; 
5°, nos maços de cigarros e LlB charutos venllhlos fr)J'a das 

caixas, na handa ou fai:m qus os reunir; e nos charuto:> ::;oltos, 
no centro de cada um, em forma de annel. 

Paragrc1pho unico. Os dous extremos do maço seriio apanhados 
por uma fita de papsl, cujas pontas se prendam à banda o a Utixa, 
no logar onde a estampilha tenha de ser collach. 

Art. I9. As estampilhas consideram-se inutilisadns quando 
fragmentadas, col!adas a maços cujas bandns, faixas ou titas este
jam quebradas, ou quando formarem annel frouxo nos charutos 
soltos de modo a poderem ser transferidos de um para outro ; e 
deverão ser colladas: 

1 ", quanto ao fumo de procedencia estrangeira - por occasião 
do despacho de importação ; 

2•, quanto ao de producção nacional- antes de exposto it venda. 
Art. 20. Para completar a importancia da taxa legal poderão 
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ser colla•las estampilhas de valores diversos. Quando se houver 
de collar mais de uma, devem sel-o seguidamente e nunca sobre
postas, sob pena de só se considerar stüisfeito o valor da que em 
ultimo lo;;<> r estiver collada. 

CAPITULO IV 

DA FISCALIZAÇXO E CO:STADILIDADE 

Art. 21. A fiscalização do imposto incumbe especialmente ás 
Repartições mencionadas no art. 10. 

Art. 22. o chefe da respectiva Estação fiscal porlet'Ú em qual
quer tempo, por si, por omprega•lo de sua conliança, ou por 
agentes e"peciaes nomeados com ;mtol'iz:tçii.o do Ministro da 
Fazenda na Capital Federal e no E,;tado do IUo de Janeiro e do3 
Inspectores das Thesourarias nos outros Estados, visitar os 
estabelecimentos ou fabricas e fazer encontrar os merc.1dores 
ambulantes, afim de veridcar si são cumpridas ns disposições do 
presente Regulamento. 

Art. 23. As Repartições arrecadadoras do imposto farão acom
panhat' a prestação de ~ontas de c.'tda período das declarações de 
que trata o§ 1° do art. 7• e de um~t demonstmção das estam
pilhas vendidas, organizada de accordo com o modelo F. 

Art. 24. A escripturação será feita nos seguinte,; livros: 
De inscriw:to-art. 9", modelo A. 
Caixa de estampilhas-art. 17, modelo G. 
Caixa geral- modelo H. 
Art. 25. Para as Estações estadoaes o livro da inscripção será 

fornecido á custa da Fazenda e os demais, bem como os conheci
mentos de talão, serão adquiridos pelos respectivos chefes, e 
preparados- na Capital Federal pela Directoria das Rendas 
Publicas, e nos Estados pelas Thesourarías de Fazenda. 

Paragrapho uníco. os conhecimentos de talão, embora formem 
diverso::~ livros, terão numeração seguida. 

Art. 26. Os ag~nte3 estadoaes, encarregados da arrecadação 
do imposto, ficam considerados exactores da Fazenda Federal e 
como taes sujeitos a todas as disposições para estes em vigor, e 
perceberão: 

25 •;. das licenças, renovações e revalidações, emquanto não 
forem alteradas as taxas actuaes ; 

5°/o da venda de estampilhas; 
1/3 das multas. 
Art. 27. Aos agentes especiaes caberá a metade das multas 

que impuzerem e forem eft'ectívamente arrecadadas, ou se 
abonara uma gratificação mensal arbitrada pelo chefe da Repar
tição, que os nomear, e approvada pelo Ministro da Fazenda. 
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CAPITULO V 

DAS INFRACÇÕES 

Art. 28. Aos infractores do presente regulamento serão im
postas as seguintes multas : 

§ 1. 0 De 50$, para cada \Pessoa empregada em venda ambu
lante, sem licença, nos ·termos dos arts. 5° e 7° e para os infra
ctores do :1rt. 40. 

§ 2.o De 100$, para catla estabelecimento ou casa. em qne se 
vender, depositar ou preparar rumo, nas condições do paragrapho 
anterior. 

§ 3. 0 De 200$ aos que expuzerem á venda fumo em bruto ou 
preparado sem collar a estampilha pelo modo determinado no 
art. 18. 

§ 4. 0 De 300$ aos que expuzerem á venda fumo nacional em 
envoltorio com estampilha fragmentada ou com indicio de' ter 
sido servida, e aos que apresentarem estampilha nas mesmas 
condições para ser collada por occasião do desvacho de impor
tação do fumo estrangeiro. 

§ 5.0 De 400$ aos que collarem no envoltorio do fumo nacional, 
ou o pretenderem no do fumo estrangeiro, estampilha de valor 
inferior ao devido, e aos que expuzerem á venda fumo nacional 
como de procedencia estrangeira, em volume em que este tenha 
sido importado, salvo si a estampilha se achar iuservida. 

§ 6. 0 De 500$, além das penas comminadas no Codigo. Criminal, 
aos rrne usarem de estampilha. falsa. 

§ 7. 0 O dobro na reincideucia, podendo ser cassada a licença, 
sob communicação ou proposta da respectiva Estação fiscal e 
autorisaÇf1o da Repartição immediatamente superior, si a rein
cidencia se repetir. 

§ 8. 0 As multas serão applicadas em relação a cada volume 
ou ohjecto que as motivar. 

Art. 29. O consumidor, 1ue tolerar ou occultar qualquer das 
infracções do artigo antecedente, é considerado e punido como 
si fosse autor dellas. 

Art. 30. As multas serão impostas pelo chefe da Estação 
encarregada da venda das estampilhas, mediante processo admi
nistrativo, que tara por base o auto da infracção. 

§ 1. 0 Este auto será lavrado: 
1, pelo empregado ou agente da respectiva Estação fiscal, em 

relação á infracção dos §§ JO e 2° do art. 28, dentro dos limites 
da jurisdicção ; 

li, por qualquer pessoa, em relação ás infracções dos demais 
paragraphos do referido artigo. 

§ 2.• Quando o auto for lavrado por pessoa, que não seja em
prega!lo ou agente da respectiva Estação fiscal, sara as;;ignado 
pela pessoa que o lavrar, pelo infractor, e por duas ou mais teste
munhas, e quando pelo empregado ou agente, por este e pelo 
infractor. · 

Poder Executivo 1892 
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§ 3, o Recusando-se o infractor a assignal-o, será isso decla
rado no auto. 

Art. 31. Ao infractor, si o requerer no acto de ser intimado, 
conceder-se-ha o prazo improrogavel de tres dias pam apre
sentar defesa. 

CAPITULO VI 

DOS RECURSOS 

Art. 32. Da imposição de multas e revogação das liconças 
ltaverá recurso : 

§ 1. 0 Das de·2hões da Repartição da Capital Fet1eral, das The
sourarias de Fazenda e das Estações do Estado do Rio de Janeiro, 
para o Ministro da Fazenda. 

§ 2. o Das deci5ões das Alfandegas, Mesas de Remlas e Estações 
estadoaes, para a respectiva Thesouraria de Fazenda. 

Art. 33. O recurso é voluntario ou ex-officio: 
§ l. o O recurso Yolu:1tario será interposto pelos quo se jul

garem prejudicados, no prazo de :w tlirts, conta•los da !lata da 
intimrtçiío da decisão, por petição dirigida a instancüt snperior 
por intermellio Ja Repartiç~o que houver proferido a decisão 
recorrida. 

§ 2. o O recurso ex o !fi cio será interposto pelo chefe da Estação, 
que houver proferido despacho favoravel a ptrte, no prazo de 
cinco dias, e tem eíl'eito suspensivo. 

§ 3. 0 Ao recurso aoompanh,trá o processo orio-inal. 
§ 4.0 O recurso voluntario sobre imposição de multa não po

tlerá ser acceito antes de depo~itada a respectiva importanci<t. 
Art. 34. Prescripto o direito ao recurso l:wrar-se-ha termo 

de que ser~t notitlc:<da a parte interessada on seu representante 
leg<tl, si o processo não tiver corrido á revelia. 

Art. 35. Em nenhum caso o recurso perempto será encami
nhado á !nstancia superior. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 36. O presente regulamento começara a ser executado 
no Districto Federal em 2:! do corrente mez e nos Estados ·em 1 
de julho do corrente anno. 
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Art. 37. Na classificação das cidades e villas, para execução 
do art. 14, servirá a que foi feita em virtude dos arts. 44 e 45 
do regulamento mandado observar pelo decreto n. 9870, de 22 de 
fevereiro de 1888, emquanto não for revista. 

Art. :l8. Quem deixar de ser mercador ou fabricante é obri
gado a declarai-o, provadamente, a Estação respectiva, dentro 
do semestre da licença paga ; ficando, si o nã? fizer, sujeito á 
multa do art. 28 §§ 1° ou 2°, conforme o negociO for ambulante 
ou localisado. 

Art. 3íl. Qwtndo for transferido o negocio, o novo proprie
tario apresentará a respectiva Estação, no prazo de oito dias da 
data da acquisição, a licença paga, sendo obrigado a tirar outra, 
si não apresentar esse documento, e incorrendo na multa do§ 2o 
do art. 28. 

Art. 40. O rumo preparado não sahirá das fabricas nem po
derá ser importado, exposto á venda ou venrlido, sinão em cai
xas, latas, pacotes ou saccos de papel. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se: os maços de charutos e de 
cigarros, assim como os charutos soltos, que se acharem nas 
condições do n. 5 do art. 18. 

Art. 41. O fumo em bruto não poderá ser vendido ao consu
midor sinão em envoltorios da mesma especie dos indicados no 
artigo anteceuente, quando a venda effectuar-se de quantidade 
retirada daquelle em que tiver sido acondicionado pelo pro
ductor. 

Art. 42. O fumo de proceuencia estran()'eira que, na !lata da 
execução deste regulamento, já tiver sido despachado para 
consumo e retirado das Alfandegas, sera estam pilhado nos termos 
do art. 18, escrevendo-se sobre as estampilhas, em algarismos, 
o dia e mez em que forem collauas. 

Art. 43. As multas dos §§ 1 o e 2° do art. 28 não dispensam 
o pagamento do sello da licença e da multa e5tabelecida pelo de
creto n. 1115 A, de 29 de novembro de 1890. 

Art. 44. A importaucia do sello e das multas, que não for 
paga amigavelmente, será cobrada por meio executivo. 

Art. 45. São admittidas denuncias contra os infractorcs deste 
regulamento, ca!Jendo ao denunciante 2/3 da multa, qne por tal 
meio for imposta. Havendo mais de um denunciante, os 2/3 da 
multa serão divididos por elles. 

Art. 46. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de maio de 1892, 4° da Republica.-

F. de Paula Rodrigues Al'Ves. 
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TABELLA 

nas taxas a qne n~m ao !eitoo o rumo e sens nreDaradoo 

(Rcgnlamcnto- art. 1°} 

Fumo em bruto ••.••.••••••.••••• Por 250 grmnmM ou frnc~ão de 250 
gra.mn1as ••••••••••••••••••.••••.• 

picado, desfiado ou migado. Por 50 gt·amma< ou fracção de 50 
gra.mruas •••••••.••.••••••••.•••.• 

Charutos .•••••••••...•. , ••.•• , •. , Por 20 grammas ou frncção de 20 
grn.mntn.s •••••••••••••••••••••.••• 

Cigarros.......................... Por 20 grammns ou fracção de 20 
gratnwas .•........••.•...•••••••• 

Rapé, rle qualquer modo prepa
rado, o qualquAt' que seja a sua 
(lenominn.ção ••••..••••••••••... Por 30 g1·nnnnn~ ou ft·n.cçã.o tlP. 30 

gramnt:l.S ....•••.•••..•..••••••••• 

$020 

$020 

tllO 

$010 

Capital Federal, 17 de maio de 1892. -Frantisco de raula Rotll'igttes Al,ss. 
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MODELO-A 

F. (rubrica Gla chefe). 
(FI. 1) 

N. i- ANTJNIO DE OLIVFURA, com fabrica de preparar fumo, nesta 

capital, â.rua ................ n, .... .. 

Inscripto pel" declaração n. i de hoje, 
Pagou de licenç<\ $ pelo talão n. de hoje. 
Comprou em estampilhas de diversos valores ... $ ... , pela gula n, i de 

hoje. Em i de abril de 189.2. 

O escrivão, 
F. 

Renovou a licença para o corrente semestre. -Declaração n. de hoje. 

Em ... de julho de 1892. 

O escrivão, 
F. 

Solicitou e obteve licença para venda ambulante, occupaudo duas pessoas. 
-Declaração n. de hoje. Em ....... de ................ de 1892. 

O escrivão, 
F. 

Transferiu o estabelecimento e venda ambulante a João Alcantara em ...... 
do corrente mez. Declaração n. de hoje. Em ...... de .............. de i89)l, 

O escrivão, 
F. 

JOÃO ALCANTARA adquiriu o estabelecimento e venda ambulante em, •••• 
do corrente mez, conforme a declaração n. supracitada, e averbou-se nest& 
data a requisição na respectiva licença. 

Em ....... de ............... de i89 .. . 

O escrivão, 
F. 

Multado em 150$, po1· infracção doa §§ i 0 e 20 do art. i3, por auto desta 
data, e pagou hoje o sello revalidado da licença pelo talão n., .••• 

Em ......... de ................. de 189 .. . 
O escrivão, 

F. 

Fechou o estabelecimento e terminou a venda ambulante, conforme a decla-
raçio n. desta data. Em ....... de ................ de 189 ... 

O escrivão, 
F. 
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MODELO-B 

N. (o de ord~>l\ da declara~âo) F. (rubrica do chfe da e!ta~ãc) 

O abaixo a.ssignado de~lara. que vae {abrir U>l\a fa~rica d~ preparar fumo 

ou um deposito de fumo, ou uma casa de lllndsr fumo, ou fa::er eenda ambu-

lante de fumo, empr~gando ___ ,assoas), .,, _____________ ,. 

(nesta cidade, oilla, frsgue::ia ou poooacâo) á ru. ________ n._, 
e solicita a necessaria inscripção e licença. 

-------------~em _____ d,~----------de 189 ____ 

(LogtW, dia, rne: e anno.) 

F. (aslfgnatura do declarantl ou seu represe11tante legal) 

lnscriplo sob n_(o às ordem na lnscrfpcâo) a ds._do livro n._ 

e pagou o sello no conbecimealo de talão n._de hoje. 

(D4ta ' rubrw do escri'Cão.) 
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MODELO- C 

N. (o de ordem da decla,·agão) F. (rubrica da chefe da estacão) 

O abt\ixo assignado declara que continâa no presente (ou no futuro) semestre 

o seu (estabelecimento ou negocio ambulante de fuma) e soEcita renovação da 

icença, que lhe foi concedida pela inscripção n. ___ em_ue ......... _c 

de 189_ 

(Logar e data.) 

F. (assignatura do declarante ou seu representante legal}. 

Averbado na inscripção n. ____ ,de ___ de _______ ·de 189-

e pagou o sello no conhecimento de talão n. ___ desta <lata. 

(Data e rubrica ào escrivão.) 
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MODELO-D 

N. 

O abaixo nssignado, inscripto sob n. 
do imposto de consumo do fumo: 

, precisa das seguintes estampilhas 

_ do valor de _ réis na importancia de --------

_Idem------ idem--------------

_ Idem ______ idem --------------
-Idem ______ _ 

idem ---------------------
___ ldem _______ idem--------------

_ Idem ______ idem--------------

- Idem _______ idem 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

s 
_ Idem------- idem ---·-···--···························-·········-··-················-·-······· $ 

_Idem------ idem----------------

_Idem------ idem--------------

-----------------------mero--------------------------

Importa em (por sxtenso). 

(Data e assignalura.) 

Recebi em (data • assigntJlura). 

$ 

$ 

Averbado a fts,_ do livro de inscripções n, i, em-de-----• 
de 189_ 

O escrivão, 

F. 



F. (rubrica do chefe da est114ão), 

N ·-- (o do conhecimento), 

Inscripção n ............... . 

Declaração n ............. de., • .,.., ...... de.,.. ................... n ....... .-. .. ... 

de ......... .... 

O Sr ..... ,, .. ,,,,,,,,,,, ...................................................... . 

.................................... .,~·········· ..................................... . 
........................... &&& .................................... _. ...................... .. 

habilitou-se para o (corrente ou futuro) semestre. 

Sello pago. Rs . ............. $ ......... . 

Em .... ,., ... de ....................................... de 189, .• 

F. (rubrica do ~UJcrivão). 

MODELO-E 

N. (o do conltecimento). 

Inscripção n,, ___ _ 

F. (rubrica do chefe da estação), 

O Sr. ____________________ _ 

acha·se habilitado para {1lender fu!no, ou ter fabrica, ou deposito de fumo, ou 

venda ambulante de fumo por ___ pessoas), n ..... --- {tlesta ou na cidade, 

!lUla, (reguezia ou povoação de ... ____ ), á rua. ___________ _ 

n, ___ , no corrente semestre. em virtude da sua declaração n. ___ (o 

de ordem da declaração) de_ _________________ _ 

(Denomin114ão da ~UJtação, !ogar, dia, mez e anno.) 

F. (assignatura do escri1lão). 

(Estampilha de sello adhesivo devidamente inutilisada.) 

~ 
Yl 

8 

~ .., 
1;;1 
M 

~ 
~ 

t-:> 
':i 
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MODELO-F 

Demonstração das ratamoilbas raoeciaes do imposto de consumo do rumn vendidas pela 
(a estaçao) no mez dP, ......... ultimo, na imoortancia de (por exte!ISO) 

1.500 do vnlor de 10 réis, nn importnnci:t Je. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.j~OO 

750 idem .... ,, 20 ,. idem,................................. 15$000 

150 idem....... 30 ,. idem.................................. 4$500 

150 idem....... 40 ,. idem.................................. 6$000 

300 idem....... 50 ,. idem.................................. 15$000 

150 idem....... 60 ,. idem.................................. 9$000 

150 idem....... 100 ,. idem.................................. 15.$000 

150 idem....... 200 ,. idem.................................. 30$000 

no idem ....... 1$000 ,. idem ................................ .. 

75 idem .•••.•. 2.}000 • idem •..•......•....•.•..•........••... 

3.525 

Aeompnnha.m as guias ns .................. .. 

(Lagar e dtJta.) 

( Assfgnatura do respooua,el e d!o escri,ão.} 

150$000 

150$000 



Modelo-G 
F. . . . . . pelas cst.;unpilhas cspcciacs do imposto tlc consumo do fumo 

DEVE HAVER 

(Datl') 

Recebido ti., •. ((' rr.purtiçrio (orl11'r~Prlort1), 
conforme a (yuia ou ord~m) n •.• de (data), a 
illlporta.nda de (pm· tVlr!nW) •.••.•••• 

F. (o n·.~pon~wt•el). F. (o c.~cfi~,/o}. 

,;oJill $1>tlll ~0:101 $0-·0I $IDO I ~2001 $.11101 $1001 $--·0<>1 8<;0ol $""'i l~ll<IOI t$00 >I lmr•>rt.andn 

t.oon] t.onnl t.oool t.nool t.noo r,oo r-;on !""J()I) f,()(l ~~on 500 2:-)1! 2',() 2::~1io.;oon 

(Dal••) 

Ven1lid:ts a F •••• , C()nfor•ne a guia n •.• tlp• 
1J,,,j,•, a imporlanci:~ tle (j)Oi' e•·f.p•n.~u) •• , •• , ,,,., 

F. (o ~-t~~)l'JH:Wrl'l). F, (() cs~;~·{p/iu). 

(Data) 

fdnru n li' ••• , conforr11e n guia n ••• de hojt>, :-~ 
i11tport~1n~ia de (pw· C.('ll'n.~o) • ••• , ••••••••••••••• 

F. F. 

(Data) 

~0101 ~0201 $1J:l0j $0~>01 $IO<Ij $2<XJj $3001 $1001 ~;oo1 $GOOj *""'I 1$0001 2!000I1mportao 

--··--··-- ·--·--·--·--·--·--·--·--·--!---

2<KJ 2üO 2011 200 200 200 200 200 100 100 10<1 100 50 612.-i 

1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 !OU, ...... , ...... 20 10 20110 

SnM o para o •• ,. seguinte (a importancia por 

1 1 1 1 1 1 1 

I 
''"'"'-'") ....... ................................. 1 7001 7001 7001 7001 7001 200 200 200 300 400 ·~) 130 100 1:54710 

__ , __ , __ , ___ , __ , __ , __ , __ _, __ , __ , __ , __ , ___ _ 
1.0001 t.oool 1.0001 t.OO<JI 1.0001 0001 5001 5001 5001 50Uj sool 2-,ol 2GOI 2:3GO$OO<J 

--·--·--·--·--·-- ·--·--·--·--·--·--·--·----
(V<< tu) 

' -.. 
~n.lrln em •• rl~ .••.. u~timo (a 1mportanri•1 

pu~· t!,r_"lo'JISIJ),,,,,, 0 0 00 00 ,,,,, , 0 , ,,, 0 , 000 , 000 ,, 0 0 

F. F. 

700 700 700 700 7CO 200 200 200 300 40\l 
4001 

190 1 :517i000 130 

Advort.cncia 

Este livro ó {t!ehn<l() e snltlado no ultimo din. util do período dn prestncão de conbs, jm.OJSn.ndo o saldo a. Mr m::criptura.do no t•rimeiro dia util do wez seguinte. 
No ultiwo dia util do mez de dezembro é encerrado e o saldo escripturado no primeiro d1a util do mez Reguinte em o novo livro. 

PoDER EXECUTIVO - 1892- PAll• 218, 

F. __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ _ 
t.OOOI 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 5001 oool :;ool 5001 oool oool 2õOI D501 J:3~ 

il 



DEVE 

(Data) 

Jmportancia recebida de estampilhas especines de 
fumo, a saber: 

De F ............................. . 
De F ............................. . 

Guia 
Dita 

(Rubrica do responsauel.) (Rubrka do escrivão.) 

(Data) 

t 
Idetn de estampilhas do sello ndheslvo •.••.••••.•••••• 
ldem de estampilhas especines de fumo, de F •••• Guia. 

F. F. ' 

(D:J.ta- A do f o dia 11til do me::.) 

Saldo do .•••••• nnterior (a. importancia por extenso). 
F. • F., 

1 
2 

3 

MODELO-H 
CAIXA HAVER 

~ 
$ 

I 

ti 

$ 

(Data- A elo 1tltimo dia utl! do per iodo de prestação 
d6 contas.) 

Importnncia pngn no (o nome c cargo ela respon-
sat•el). Doc. n. 

De taxa de licenças.............. $ 
De commissiio de 5 o/o das estam-

pilhas e•pecines de fumo.... • • • $ 
De idem de estampilhas de sello 

ndhesivo.. ••• ••••• •• • • . • ••• . ... $ 

Idem no escrilão F. : 

De taxa de licença .............. . 
De com missão de 5 % das estam-

pilhas especiaes de fumo ...... . 
De idem das estampilhas de setlo 

a.dhesivo ...................... . 

Doc. n. 

s 
$ 

$ 

(Rubrica du t·espon3a~e!.) (R..Wdca WJ csc•·iv,'io.). 
Saldo para o (me::, trimosll·e ou semestre segui~>te) ••• 

(Data) 

Importancin recolhida. a (clcaominariio <la Estaçã<.J, 
conforme o (~onbccilnento n . •......•....••....... 

F. 

$ 

2 

$ 

$ 

_2._ 

$ 

Termo de en.cerruruonto 
Importaram : a receita em ............ (a somnta tota! dos peria<!os. exctuirlus os •aldos) e a. de~peza e:n........... (~:vclttidos os saldos), 

e as remessas para (a Reparti~ão tomadora da CO/Ita) em .............. verificando-se exi~tir o saldo de ............... que será recolhido á 

~ 
8 

~ 
"' t>1 
;.1 
t'j 
n 
C1 

~ 

mesma Repartição. 
(Denomillação da Estação e data- a do ultimo dia tctil do me~ ele março, do trimestre acldiciona!.) 1.:> 

{Assignlltura do responsaiJel.) (Assifll>atura do escri~ão.) t;5 
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DECRETO N. 817- DE 17 DE MAIO DE 1892 

Crea un:t Consulado em Macau. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ás conveniencias do serviço publico, resolve crear 
um Consulaio em Macau, sem vencimento. 

O Ministro de Estado das Relnçõe,; Exteriores assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 17 d3 maio de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corr§a. 

DECRETO N. 818 - DE 18 DE MAIO DE 1892 

Concede ao Dr. João Landell autorisação para organizar uma sociedade anonyma 
sob a denominação de Companhia Alliança do Sul. 

O Presirlente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu o Dr. João Landell, resolve conceder-lhe 
autorisação para organizar uma Sociedade anonyma sob a deno
minação de Companhia A\liança do Sul e com os estatutos que 
apresentou ; não podendo, porém, a mesma companhia consti
tuir-se definitivamente sinão depois de cumprido o disposto na 
legislação vigente. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Fed.eral, 18 de maio de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antão Gonçalves de Faria. 
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Estatutos da Companhia Alliança do Sul-Fabricas 
de conservas - sédc na cidade do Rio Grande 

CAPITULO I 

DA COMPANHIA, SUA SEDE, SEUS FINS, SUA DURAÇÃO E DISSOLl!ÇÃO 

Art. I. • A Companhia A lliança tio Sul, com série e fôro juridico 
na cidade do Rio Grande do Sul. regida, como societlade anonyma, 
pelas Jds em vigor e por este~ estatutos, tem por Iins, além de 
outros que futuramente conv<'nha explorar-se, os seg-uintes : 

I. • Adquirir por compra o estabelecimento fabril, pa~toril e 
agrícola, já existente no Pontal tia Barra, sob a firma de 
Parrott & Comp., com as seguintes industrias, inclusive os pl"ivi
Iegios de f,tbrico do gerente Er·nesto Parrott, tendo o est:lbeleci
mento porto de mar com trapiche, fundos ao mar grosso e si
tuado no ponto onde allluem maiores corridas de peixe. Tacs são 
essas inrlustrias : 

a) A pesca, salga e empac0tamento do peixe, não só a ser 
exportado para os portos do norte da H.epublica, ou para on,Jo 
convier, como tambem :\condicionado em latas ( competindo 
com as conservas est.r:angeiras ), e igualmente exportado, con
vindo; 

b ) A manufactura da colla de peixe e gelatina, por um pro
cesso especial ; 

c) A fubr'icação de conservas de caças, outras carnes, frutas 
e le~mnes (além das de peixe), especialmente as chaq1adas 
pichles, iguaes em qualidade ás melhores importtvlas do es
trangeiro; 

d) o cultivo de vegetaes, ou ·cereaes de todas as especies ade
quadas a classe do terreno, especialmente cebolas, alhns, ontros 
legurues apropriados para con~ervas, batatas, grãos, etc.; 

e) O plantio e aproveitamento da vinha, com distillrção an
nexa, produzindo vinhos puros, geroplga, vinagre e alcool; 

f) A criação, o engorde, o preparo e a venda ou exportação 
dos gados ou productos suínos, ovelhuns ou Yaccuns ; -

g) A apicultura em larga escala ( inrlustria da abelha ). 
2.• Tomar por arrendamento o contracto do estabelecimento 

denominado- João Caetano, já a cargo da me:;ma em preza 
commercial, com alguns dos Iins acima determinados. 

3.• Estabelecer nesta cidad,~ um deposito, além do escriptorio 
permanente, de todos os productos, ou ainda fundar novas !itbri
cas que a experiencia demonstrar ser preferivellocalisal-as neste 
centro ou em outro qualquer. 

Art. 2.• A duraç,'io da companhia será de 30 annos, a contar da 
data da constituição definitiva, podendo ser prorogada, mediante 
prévia deliberaçã.o da assembléa geral dos accionistas; e sua tJis
solução ou liquidação far-se-ha quando opportuna,de conformidade 
com as disposições de leisentão em vigor. 
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CAPITULO 11 

DO CAPITAL, SUA REALIZ.\Ç:\0 E DOS BA't.A.:'{ÇOS, DIVIDEXDOS E 
Fl"NDOS DE RE:;EltVA 

Art. 3.0 O capital da companhia é fixado em 200:000$, em 
1.000 acções tle 200$, nominativas ; podendn ser augmentado 
quando e ela fórm:t que convenha aos interes:;es da. companhia, 
cnmprillas então as tlispo,;ições de leis. 

Art. -1.0 A realiznç:to •lo •·apitai será da se~uinto fórma: 
1", cntra.ia de 20 "/o no dh do lançamento dlt emprcza, a 25 de 

janeiro conente; 
2", de 21) "lo trinta dins depois; 
E as seguintes quando resolvidas p3la directoria, me•lianto 

1wéviu cham:.ula, com antecipação de iO dias, c com intcrvallos 
nunca I118!Jot·es de ;;o dias. 

§ 1." E' r-ermitti•la a móra, até GO dias, sujeita ao premio 
mensal de 2 "f,, salvo os casos do lor~;n. maior, r.o jnlg:unento d[l. 
directorin, rpw marc:al':\ •Jtltão os juros :t perceber. 

§ 2." E~tc excesso de premio, bem como o valor rias acçõcs, 
rtne cahircm em eommisso, e ainrb, o premio •tne obtiverem a,; 
uovamt•Jlte em i tti las, serão leYallo~ no fundo de rcsot'V:t. 

1Ht. :>.o Os 1Ja!::l!lços serão annua~s c iechmlos em :H de de
Z•?lllill'u de~ ca•la nnno, podewlo ser semo~trae,, 'i n~sim o cnten•ler 
con,·enicnt·' a Llit·cctori<l, dcYendo sct• cnmp1·idas toc.!.1s ~~s tlispo
~içõe~ •le \l)i . 

.Art. l5. 0 Os r\iyiélendos são limitados a lO "/o anmues sobre o 
capital rr:::lliza•lo e serão feitos annualmentc~, on semestral
mente ~i os h:tlan<,os semestraes apresentm·em lnceos li'luiuos 
f'[UC o l"~rmitt<tm,- depois ,LJ retir·arlas as porcentag-ens para. 
fnmlo de reserva e par<t amortisar a conta- Dd3pczas Je orga
niza~·iio. 

~ 1." ns lucros excerlen tcs ao limite acimrt determinado serão 
clid·.lidos em clu:~s p:trtr>s, ca!Jcndo [1. metndH ao incot·por~vlor, ou 
a seus beJ'dr!Í!'OS ou successores, com direito de transferencia [1. 

terceiro~. e n. outra metade aos accionistas. 
§ 2. 0 .\ tlistribniçãrJ •lestes lncros cxc8tlcntes serú. feita nas 

lll8Sil1aS epocns do divi•\cnrlo limitado . 
.At-t. 7 .'' O fundo •I e reservél. serit compost0 tb. seguitüe f<irm::t: 
l. o Das pwcell:t~ constan tos •lo § 2° (lo art. 4" ; 
2. 0 De liJ "/o dos lucros liCJU!tlos annu;ws, on semestraes; 
3.0 De qnaesqner lucros fortuitos que a dirrctoria, consultando 

a a~semhléa geral dos accionistas, propu7.Cr serem levados a 
essa conta. 

§ 1.0 Emquanto não for amortisada a conta- Despezas de 
orgrmização- retirar-se-hão dos lucros liquido;; 5 "/o para este 
fim e 5 ° I" para - Fuwlo de reserva. 

§ 2.' Cess:trão as retiradas, qu::tndo o fundo de resel'Ya 
tenha attingirlo a 50 °/o do capital social, começando então a dis
tribuição drJ todos os lucros. 
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CAPITULO III 

DOS ACCIONIST.\S 

.\rt. 8." Os accionistas, rlevirlamente inscl'iptos no livro de 
reo-istro da companhia, teem por direitos e obt•ig;tçõcs os que se 
acham on se aclíaeem expressos nas leis em vigor . 

. \rt. 9." os accionistas, além da preferencia nos negocias da 
companhia, ter:io uma porcenttgem ele desconto nas compras dos 
prodnctos dns fabricas, ao arbitrio rla directoria, e segmHlo o 
griw de negocio;; em movimento. 

CAPITCLO IY 

fJ.', Amii:\ISTitA~·lo EXTER:\.\ E 1:\TE!l:\A 

j.et. 10. A companhin. ser:'t :Hlmin•strada por nma dit·cctoria 
composta, de trcs membros, os rJUae:; escolherâo entro si o presi
dente, o snpel'intenrlente e o seerd<~rio. 

~ 1." Em casos t\L) vaga on incomp:tlibilidadr~ será chamarlo 
um dos tres supplentes. já, eleitos. 

§ 2." A cleiç<io dos directore;; e seus snpplentes ser[t triennal 
e por maioria relativa de votos, pod.•ntlo ser reeleitos; não 
potlenrlo set• deitas accionbtas que não t•stejam iuscriptos no 
li n-o ro:;poctivo ::lo dias antes. 

Art. lI. A arlministraçiio interna. será. exercida por gerente 
technico, nomeado pela directoria, o qual sómente poderá au
sentar-se, <leixamlo substituto idonoo, a contento lia tlirectoria. 

Art. 12. Os directores presitlente e scct·ot<trio caucionarão, 
pela sua. gestãCl, lO acções cada um, e o snpatintendente e ge-
rente 20 acções. . 

At·t. 13. Os directores presiilente e secretario vencerão a an
nuidade de l: 000$ cada um, o suporintenrlente :;: 000$, e o 
gerente o que for arbitrado pela directoria. 

Art. 14. J\S attrilmi~õe;; da dire.~toria. além das expt•cssas 
nas leis em vi;:or, referentes á gest:lo tle todo~; os actos commer
ciaes, civis ou ,juriclicos, serão sobre a administração intema, de 
co:nmum acconlo distribuídas. 

CAPITULO Y 

DO COXSELHO FISCAL 

Art. 15. O con<elho fiscal será. composto igualmente de tres 
membros elfecti.-os e tres supplentes, eleitos annualmente por 
maioria relati.-a do .-otos, com as attribui~ões expressas em leis. 
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Art. 16. O conselho fiscal vencerá. a gratificação de 300$000 
em commum, distribuindo-se as quotas segundo o serviço de 
cada membro no exerci cio corrente. 

CAPITULO VI 

DAS ASSEl\IBLÉAS GERAES 

Art. 17. As mesas das assembló •s geraes serão presi!lidas por 
um accionista acclamado na occ ·Sião, o flUa! escolher·á o secre
tario ou secretaries que julgar necesS<trios; não podendo, porém, 
fazer parte das mesas os directores e fiscaes em exercício. 

Art. 18. As reuniões or1linarias serão realizadas no mez de 
março. • 

Art. 19. As reuniões extraortlinari:ls serão etrectu:HJas sempre 
que as reclamarem a dircctol'i ', o conselho fiscal ou os accionistas 
em num•,ro determinado por lei, cujas disposições serão sempre 
attendidas. 

Art. 20. As eleições dos diversos cargos e as demais delibera
ções serão votadas na propor~;ão de c~da acção um voto. 

CAPITULO VIl 

D!i<POSIÇÕI·~S GBltAES B TRAN~ITORIMl 

Art. 21. Fica a directoria antorisada a etrectuar immediata
mente a acquisição dos estal•eledmentos constantes do prospecto 
publicado, ás condições que julgai' convenientes, com a inter
venção de tres arbitres avaliador•'S ; bem como dos sPgredos de 
fabrico 1lo gerente Ernesto P. nott, hoje pertencente:> á m,.sma 
socierlade Parrott & Comp .. proprietaria do estabelecimento deno
mimvlo- Pontal da Barra -e arrendataria 1!0 dfmominado-João 
Caetano-, com todos os bens irnmoveis, moveis, semoventes, 
machinns, bem feitorias, plantações, etc. ; bem corno n pagar as 
despezas ile org<tnização; devendo ser lev<tdo ao conhecimento 
da assembléa geral, em sua s.1guinte reunião, o resultado das 
operações effectuadas. 

Art. 22. Podera a companhia, por deliberação da directoria, 
crear caixas economicas ou armazens coopet·ativos nas suas 
fabricas, organizando estatu~os ou regulamentos especiaes, que 
serão approvados pela assembléa dos accionistas em quai!]UE1r das 
suas reuniões ; ficando, out•·osim, dependente de autorisaçiio do 
Governo, mt fórma do art. 1° § 1° n. 4 do decreto n. 164, de 17 
de janeiro de 1890. 

Art. 23. Fica, por estes estatutos, reconhecido incorporador 
da Comp:whia Alliança do Sul, o Sr. Dr. João Lan<lell, para 
perceber a metade do excesso de lucros constantes do art. 6°, 
com direitos irrevog:aveis, que poderão ser transferidos a ter
eeiros, e com o direito de successão, em caso de morte. 
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Art. tt. !Je conrormidade com a lei em vigor, de"terá a 
directoria submetter estes estatutos á approvação do Governo 
estadoal, para autorisar a respectiva organização segundo os 
fins ~t que 50 propõe a pr~sente companhia ; ficando a dirootoria 
desde ji\ autorisacta a. acceitar as ~Iterações que forem deter
min:tdas p:3lo mo.:;mo Governo, caso não atrectom os interesses 
da sociedad<~. 

Art. 25. Fazem parte preliminarmente desta sociedade an
onyma os seguintes accionistas escolhirlos pelos interessados parn. 
formarem o. l'" directorla e o Jo consslho fiscal: 

Directores -Dt-. Joli.o Lan<lell, medico ; Vicente J\sklin, nego
ciante ; Antonio Caetano Ferraz, illem, residentes nesta cidade. 

Snpplentes - Keste!' 'V. Serton, gerente do Banco Paris e 
Rio; João Luiz Vianna, negociante; Thomaz Hallawell, idem, 
residentes nesta cidade. 

Conselho fiscal - Francisco Pinto de Azambuja Filho, Faustino 
Armando, Joaqnim Dias l<'orte. 

Supplentes -Manoel Carlos de Lima Torre!!, Francisco An
tunes Gonçalves, Florencio Rodrigues. 

Gerente technicCl -Ernesto Parrott. 
Art. 26. Os casos não previstos nos presentes estatutos serão 

regulados pela lei n. 3150 e os respectivos regulamentos poste
riores e pelas mais leis em vigor, emquanto não forem refor
madas ou revogadas. 

(SeguOOJ-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 819- DE 18 DE l\IAIO DE 1892 

Conced" ~ Comp:mhia Commercio de Lenha e l\lateriaes autorisnciio para 
incluir ~~utre s~m~ fins o commc rei o tlo generos alimcntici.os. 

O Presi1lont•~ da Repuhlic;\ dos Estados Unidos do Ul'azil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Commercio de Lenha 
e 1\iateriaes, devidamente representada, resolve conceder-lha 
autorisação para incluir entre seus Iins o commercio de generos 
alimentieios, de accordo C(lT!l a proposta que a este acompanha e 
qne foi votada na a~sembléa gorai de accionistas de 28 de m<~rço 
do corrente armo. 

O Ministro do Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 18 de maio de 1892, 4° da Republica. 

Poder Flil:ecuti'lo 189"~ 

FLORIANO PEIXOTO, 

At1tão Gonçalves d6 Faria. 
n 



226 ACTÓS DO PODER EXECUTIVO 

Proposta a que se refere o decreto n. 819 desta data e que 
foi votada na assembléa geral de accionistas da Companl'J.a 
Commercio de Lenha e Materiaes em 28 de março do cor
rente anno. 

Ao art. 3• dos estatutos accrescente-se o seguinte: 
« Paragrapho unico. Nas fazendas que a companhia adquirir 

por compra ou arrendamento poderá, para facilitar aos seus 
trabalhadores, estabelecer nrmazens para suppril-os de gener·os 
de primeira necessidade, e bem assim de roupas, ferragens, etc.-. 

DECRETO N. 820- DE 19 DE MAIO DE 1892 

Abre um credito supplementar na importancia de ;,o,;,:,í~\20 p:lr:t a Yerba
Obras- do exercício de 1801 do 1\Iinisterio da Instrucc;:lo l'nhlic:t, Correios 

e Telegrapbos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
considerando ter sido insutnciente a quantia decretada para a 
verba- Obras- do exercício de 1891, afim de occorrer às dns
pezas com as diversas obras nos edificios em que funccionnm os 
estabelecimentos a cargo do 1\iinisterio da lnstrucção Pub!i.1a, 
Correios e Telegrnphos, conforme se vedtica dn demonstraçi'ío 
a este :mnexa, resolve, de accordo com o art. 1 o n. 2 da lei n. ::lü 
de 26 de janeiro de 1892, abrir a mesma verba um credito sup
plementar na importancia de 50:564$420. 

O Ministro de Estado dos Negocios da lnstrucção PulJ!icn, Cor
reios e Telegraphos assim o faça executar. 

Capital Fe•leral, 19 de maio de IR92, 4° da Repnhlica. 

FLOlUANO PEIXOTO, 

Fenuouln Loho. 
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Demonstração das despezas feitas pela verba - Obras- do 
exercício de 1891 

ESTADRLECU!IlNTOS EM QUE FO!l.AM AUTODISADAS 

Esc< da Normal. ..................................... . 
l~sct ia em TodoR os Santos ......................... . 
}~ser la na a.ave.a ......... ·:. ·: ................. ...... . 
1 4J~c: la em S. l4 ranciRCO Xavter ... ...•..... ··•••u••·•· 
Esct·la na rua da Harmonia ......................... . 
Escda na rua dos In validos n. 52 ................. .. 
Esc•. la em S. Christovão .......................... .. 
gscr>la Nacional de Bel! as Artes .••. , ................ . 
Escr>la Polytcchnica ................................ . 
Escola de Minas de Ouro Preto ...................... . 
Exlrt·nato do Gymnasio Nacional. ....... ., .......... .. 
l<Jdit'cio em qne funcciona o Ped~o~ogium .•.•.••. , •.••• 
lr~te;nato do Gymnasio Nacional. ................... . 
Ilib: 10theca Nacional. ............................... . 
Inst tut.o rlos SUt·dos-i\lndos ......................... .. 
Fac ,Idade de l\Iedicina do Rio de J~ neiro ............ . 
GaJ,jncte de physica da Faculdade de Medicina do Rio 

<k Janeiro ......................................... . 
BibhothPca da Faculdade de Medicina do Rio de Ja-

nr iro .... o •• o ••••••••••••• •••••••••• o •••••••••••••• 

l<':w.>!tl:tde de Medicina da Bahia ..••..•.••...•..••.• 
F a f" 'ld :ttle tle I lirdt.o do ]{ecife .•. , .................. . 
Inst.tuto Be!lj~min Constant ......................... . 
Mat 'rniJarle ......... , .....• , •..•.•.......•..•••.. ,, • 
RP]•ll'OS e conservação dos jardins das escolas .. , .... 
Pes o:d do escriptorio do engenheiro ..••.•..•••..••.• 

Qun ntia ,Jecretada para a verba - Obras -do exer-
ci cio de 1891 •. , ................................... . 

Dcficit. ............. ........... .. 

QUANTIDADE 
DESl'ENUIDA 

467$000 
9 : 991$:'•:n 
2:0:11$\120 

il:!.l7H$000 
11:153$\JOO 

4:383.$000 
12:648$000 
3:945$000 
5:028$200 

i5:0Hi$105 
1:490$000 
3:270$000 
8:261S245 
6:82!l:Yl20 
·1:000$000 

14 : 97 6.'ii\l00 

3:800$000 

1:950$000 
25: ooo~:;ooo 

155:36-t'i)7H 
77:091$330 
53:822S812 
1:507~060 

13:5G6$680 

450:56-i$420 

400:000$000 

G!):5G4$420 

3' SPcção da Secretaria dé> Estado dos Negocios da lnstrucção Pu
blic ~. C•Jrreios e Telegraphos, 18 de maio de 1892.- O director, 
J. fl.Jriri,r;ues Ba,·bosa. 

DECRETO N. 821 - DE 23 DE 1\fAlO DE 1892 

Altera. o art. f:J do rcgotlnmento approvado pelo decreto n. 713, de 2 de 
setembro do :!SGO. 

O Vice-Presirlente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que propoz o engenheiro ehefe do prolongamento 
da Estrada de Ferro Central do Brazil, resolve 1\lterar b 
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art. 15 do regulamento approvado pelo decreto n. 713, de 2 
tlP.setembro •le 18\JO, para rpw n. extensão dos trechos das em
preitadas de con~trncçfto !10 !'efeeido prDioug:unento, do G a 12 
kilom0tros, sej:t elev<uht tle 20 :t 30. 

o Ministro de Estado dos Neg<.>cios da Agricultnr::t, Co:nmercio 
e Obras Publicas assim o faça exerutar. 

Capital Ferleml, 23 do maio de 1892, 4" da Repnblica. 

Fr.olUANO PEIXOTO. 

Antao Go1tçalves de Faria. 

DECRETO N. 822 - DF. 24 DE MAIO DE 1892 

Appro-ça a. reform~ dm; cstatut.')s O.:t Comp~nhin. rinicola Intornacionn.I. 

O Presidente da Republica uos Est[ltlos Unid.1s do BrLtzil, at
tcndendo ao que requereu a. Companhia. Vinícola 1ntet·nacional, 
devidamcnto rcproscntada, resolve approvar a refornm de s•ms 
estl\lutos, de accordo com as altcral,'õ,•s que n. este acompanham 
e que for[tm votw1as p~la. asscmblô:t g0r:t!LlG aecionisbs úe 5 de 
março uo corrente anno. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Ag!'icultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

r..apital Federal, 24 de maio de 1802, 4° d[l, Republic[l,. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antrio Gonç,[IJcs de Faria. 

Alteração dos estatutos da Companhia Vinícola 
Internacional, a que se refere o decreto n. 822 
de 24 de maio de 1892. 

Art. 11. A companhia será administrrula por um;t directorirt 
composta. de dons mcmbt·os, :;un1lo um o presidente e o ontl'o o 
secreta!'io-gerentc. 

Art. 15. Na Vtt!("rt de um director, o outro, de accordo com os 
membros do conselho fiscal, nomearão um accionista que pre
eo~ha. as oond~ções ja especificadas, para substituil-o até a re
Ul\üf.Q. ~ prhnmra assembléa. geral que deverit f.tzer a nomeação 
et!ecUva. 
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Art. 19. Compete-lhe mai!l executar as 1leliberações da tliro
ctoria. e da. nsscmbléa g-~ral ; convocar :1s nssomblrins geraes 
ordinarias e extraordinnrias ; assig-nar com o directm· secretario
ger·ente os livros de talão e cautelas do ac•;ões, os balanços, 
balancetes, contas e títulos elo divida;; e os relatorios annuaes. 

Art. 21. Quando os diroctores não estivorem de accordo con
vocarão o conselho fiscal. e conjunctamente votarão as medidas 
que lhes forem apresentadas, sen1lo vàlida a d~liheraç?io appto
valh por tros votos concordes. 

Al't. 22. O pre:;idont.o da companhia voncm·á o or1lonndo de 
trezcnto,; mil róis e o secrotario-gorento o do seiscentos mil réis 
menmes. 

Alúm 1\estes honorarios os directores terão direito a mais 2 °/o 
repaetillamente sobre os lucros liquidas que tiverem de lier distrvo 
buülos pélos accionistas. 

DECRETO N. 82:3 ·- DF. 21 llE MAIO DE 18\l'?, 

Concede ao l>r. Carlos Poroir:t de ~:"t. Fort~;;; o outro~ J\u.torisn.,;ã.o pflwt orga-

uizar<-'111 o Hrmco União tle Mi11~P. n npp1·ova., ,·om n.ltPr~u:.ã.n, os respectivos 

I'Statuto•. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attoullendo ao que requereram os Drs. Carlos Pereira de Sá For
tes o José Alexandre de Moura Costa, o os commorciantes e in
dustriaes Martim de Oliveira Carneiro e Vicente Barreiro~. todos 
cidaclãos Lra~ileiros, residentes na cidade de Barhacena, Estado 
de Minas Geraes, e representados J?0r seu procuradO!' Henrique 
Salles, resolve conceder-lhes autor1sação para organizarem, na 
refi3rida cidade, uma sociedade anonyma sob a denominação de 
Banco União de Minas, e approvar os respectivos estatutos, eli
minando-se, porém, do art. 5" a parte om que nutorisa-o a fazer 
operações com os funccionnrios puhlicos por meio do p1·ocuração 
em cnusa propria, visto coustituir privile!'"io ontorg-ado no Banco 
dos Funccionarios Publicas, velo art. 9" do decreto n. 771 de 20 
de setembro de 1890, não revogado pelo de n. 811 de 7 do cor
rente mez, que approvou a refor;na dos respectivos estatutos. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 24 de maio d0 18\12, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rorl1·igues Alt)es. 
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Estatutos do Banco União tlc Minas 

TITULO I 

DO BANCO, SUA DURAÇÃO, CAPITAL E FINS 

Art. I.• Fica creada na cidade de Barbacena, Estado de Minas 
Geraes, a sociedade anonyma Baneo União do Minas parn o~' fins 
determinados no art. 4•. 

Art. 2.• Seu capital é de 2.000:000$, constituído por 40 000 
acções do valor nominal de 50$ cad-i uma. Esto capital p~dm·i, ser 
elevado por deliberação da assemb!éa. geral dns aecionbt:uJ. 

Art. 3.• A duração do banco ser3 de 30annos, a contat• da la.\n. 
de sul'l. installação, prazo que podorá ser prorogado tambem por 
deliberação da assembléa geral dos accionistas. 

Art. 4.• Os fins do banco são: 
a) realizat· as operaÇões bancarias de depositos e descontos; 
b) emprestar sobre penhor de prorluctos da lavoura e sobre 

hypothecas de predios urbanos, nunca excedendo o vrazo de~tas 
de cinco annos ; 

c) emprestar sobre penhor ou caução de títulos mercantis e 
fundos publicos ; 

d) emprestar sobre hypotheca de predios rusticos, a p"azo 
mats largo que o da lettra b deste artigo, si dos voderes publ icos 
obtiver garantia de juros para letras hypothecarias e auhri
s:~.ção para emittil·as; 

e) fazer emprestimos ao Estado, aos municípios e distdctos de 
Minas Geraes ; 

D fazer adeantamentos aos respectivos funccionarios; 
g) etfectuar cobranças e liquidações por conta de terceiros ; 
h) promover o desenvolvimento material do Estado de Minas 

Oeraes, executando por conta propria ou da respectiva adminis
tração as obras de que careçam o mesmo Estado, seus municipios 
e districtos, como sejam estradas de ferro, de rodagem ou outras, 
e, com especialidade, as que se ligarem ás linhas do Estado ou da 
União, e á navegação de rios; este mesmo serviço, abertnr.~ de 
ruas ou praças, seu calçamento e ajardinamento, erliticaçãn de 
fabricas ou estabelecimentos publicos, canalisação de a,s;·ua, 
esgotos, illumina"ão, organização de cadastros, de mapptts, de 
estatísticas, etc. ; 

i) estabelecer por conta propria e de terceiros o serviço com
pleto de importação e exportação directas entre o Estado de Minas 
e as diversas praças do estrangeiro e da Republica, fundando para 
esse fim agencias nos pontos convenientes e emporios commer
ciaes no Estado; 

j) estabelecer na séde do banco, em suas succurs:tes on agen
cias, caixas economicas, de accordo com a le~islação em vi;;or. 

Art. 5.0 As operaÇões de que tratam as lettras b e d do artigo 
antecedente nunca excederão em sua totalidade a mais de um 
quinto do capital realizado. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO . 231 

As autorisadas na lettra f tambem não poderão exceder ao que 
tiver vencido o funccionario até ao dia do contracto, e sómente 
far-se-hão mediante procuração em causa propria, que tenha o 
visto do chefe da repartição, por onde o mesmo funccionario 
perceber os SBUS vencimentos. 

As de que trttta a lettra h SeT'ão realizadas de preferencia, 
quando nos respectivos contractos incluir-se a clausula de que 
o Estado, município ou districto se obriga a receber sem desconto 
em seus col'I'OS, como pa~amento de f!Uaesquer dividas ainda pro· 
vcnientes 1le impostos, quer as letras ou obrigações, que por
ventura passarem elles ao banco, em virtude dos alludidos con
tractos, f!Uel' os títulos de obrigações privilegiadas, debentures, 
qne olle emittir, na fórma da lei, para obter capitaes necessarios 
il. consecução dos seus fins. 

Art. u.• O banco poderá estabelecer succursaes em diver~os 
pontos do Estado, pela fórma que julgar mais conveniente. 

Art. 7.• O capit<tl será realizado em prestações de lO 0/o no 
acto da assignatura dos estatutos, de 20 "/o um mez depois da 
installação, e as restantes quando o resolver a assembléa geral 
dos accionistas sobre proposta da directoria. 

§ 1.0 E' r,tcultada aos accionistas em todo tempo a integra
lização do qualquer numero lle acções, que poderão ser nomina
tivas, on ao portador, á vontade de seus possuidores. 

,\.rt. 8.0 Os accionistas que não realiza.rem as suas entrada'! 
nos prazos fixados serão admittidos a etrectual-as dentro de GO 
dias depois, mas pagando a multtt de 5 °/o sobre a prestação re
tardada. 

§ l. o Esgotados os 60 dias sem que tenham efl'ectuado a devida 
entrada, serão vendidas em leilão as acções, de conformidade 
com a disposição do art. 4° do decreto n. 850 de 13 de outubro 
de 1890. 

§ 2." Snbscripto todo o capital, realizada a primeira entrada, 
e cumpridas as formalidades legaes, o banco iniciará suas 
operações. 

TITULO li 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 9.0 A assembléa geral é a reunião de todos os accionistas 
possuidores de 10 acções, pelo menos, inscriptas no registro do 
banco, si forem nominativas e depositadas quando ao portador, 
com antecedencia nunca menor de 30 dias. 

§ 1.• Para todos os seus efl'eitos podem os accionistas fazer-se 
representar nas assembléas geraes por procura.ção, na fórma d:_t 
legislação vigente. 

§ 2. o O,; accionistas que ti verem transferido suas acções em 
caução, conservam o Llireito de repres,mtação nas assembléas 
goraes, assim como o de receberem os dividendos, salvo, quanto 
a estes, estipulação em contrario, que deverá ser communicada 
ao banco pelos interessados. 
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Art. 10. A assembléa. geral sómente se oonsldera oonstituida 
quando esteja representada a quarta parte do capital subscripto. 

§ 1. o Si no dia designado para a reunião da assembléa ger<ll 
não houver numero legal, far-se-ha uma nova oonvocação e a 
assembléa geral deliberara então com qualqn<H' numero. 

§ 2. o Si se tratar da reforma dos estatutos, dissolução da 
sociedade, ou augmento do capital, a assembléa ger:\1 ilómente 
poderá funccionar, estando representados dous torços do capital 
social, e nestes c:\sos serão faltas segunda o terceira convocação, 
e só depois da nltim:1 poderá. validamente fnncclonat· com qual
quer numero. 

§ 3. o As deliberações. da assembléa geral serão ttlmadas por 
maioria tle accionistas, salvo qullndo qnalr}tl'V' ~(!iorú.'IJ\ exigir 
que G 118Ja. pela representação •lo ca.pit~l. N!Jti!te C;\So lO acções 
dão dlreito a um voto, e assim por dm\nte nOE!ilt proporção, não 
tendo porém nenhum accionista. mais de 50 votos. 

§ 4. o Os accionistas possuidores de menos de I O acções po
derã.o assistir ás deliberações da assembléa geral, tom11r l'aete 
nas discussões, mas não votar. 

§ 5. 0 As reuniõoo da assembléa geral serão presididas por um 
accionlsta acclamado na oceasião, e este convidará. dons para 
secretaries. No caso da duvida ou reclamação, proceder-se-ha à 
eleiçã.o do presidente da assembléa geral Ido voto singular do 
cada aocionista presente, possuidor do mais rio lO acçiícs. 

Art. 11. Haverá annualmente uma asscmbléa r;cral ordina
ria, que deverá ter logar no mez do março. :~s l'euuiões extraor
dinarias serão convocad<J.s sempre que a rlit·dctoria, on conselho 
fiscal, julgar necessarlo, ou forem reqnisitad<J.s pot• scto ou mais 
accionistas, que representem no minimo um fJUinto tlo capital 
subscripto, e exponham os motivos e fins da convocat~:Io. 

Art. 12. Na reunião ordinariada assemhlea. geral serão apre
sentados ao seu exame e deliberação os ultimo;; bah\nços e con
tas da directoria e o pareoor do conselho fiscal. Nas extraordina
rias sómente se tratará do assumpto que houver determinado a 
convocação. 

§ 1. 0 Depois de approvadas as contas, proceder-se-hn. ã eleição 
do conselho fiscal e da directoria, de conformidade com os 
arts. 17, 18 e 24. 

§ 2. 0 Os directores efiscaes não podem tomar 1mrte nas vota
ções, que disserem respeito ás contas ou actos administrativos. 

§ 3.0 Os mesmos directores e fiscaes não podem representar 
outros accionistas na qualidade de mandatarios. 

Art. 13. As reuniões ria assembléa geral ordinarla. sarão an
nunciadas pelo jornal official do Estado, tlOm antecedenoia de 15 
dias, e as extraordinarias com a de cinco pelo menos. 

Art. 14. A approvação pela assembléa gernl das contas an
nuaes, balanço, actos administrativos da directoria, e do.pare?cer 
fiscal, extingue completamente a responsaLilirlade desses manua
tarios, em relação ao período a que taes documentos se refe
rirem. 

Art. 15. A transferencia das acções será suspens" 30 dias 
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antes do marcado para a reunião ordinaria da assembléa geral 
dos accionistas, o que se fará constar por annuncio no jornal 
official do Estado. 

Art. 16. Compete á assemuléa g-eral: 
a) deliberar sobro todo::; os ncgodos e interesses do Banco 

União de Minas ; 
b ) reformar os seus estatutos ; 
c) augmentar ou reduzir o capital socinl ; 
d) julr~nr as contas annuaos, approvando-as, ~jlosantlo-as, ou 

reprovando-as ; 
e) eleger os (lirectoros e marcar-lhes vencimentos ; 
f) eleger o conselho fiscal o marcar-lhe vencimento, si o jul

gar conveniente ; 
g) destltuir os directores e fiscaes, quando entender qn~ os 

interesses sociaes assim o exigem. 

TITULO Ili 

DA ADllllNISTli.AÇÃO JJO BANCO 

Art. 17. O Banco União de Minas sara administrndo por• uma 
directoria compostn. de tres mcmbt·os, que nomearão de entro si o 
presidente e secretario. 

Art. 18. Os directore> servirão durante quatro mmos, e serão 
eleitos em assembléa geral dos accionistas por escrutínio secreto 
e maioria de votos, decidindo a sorte, quando houver empate. 
Como derogação a esta regra, ficam desde ja nomeados para o 
primeiro quatriennio os 81's. Dr. Henrique de Magalhães :::lalles, 
Vicente Barreiros e Martim t!e Oliveira Carneiro. 

Art. 19. Para exercer os cargos da tlirectoria é necessaria a 
qualidat!e de accionista, e o:; eleitos niio entl'arão em exercício 
antes de depositar cada um 200 acções, inalienaveis até serem 
approvadas as contas de sua gestão. Estas acções servirão como 
caução e garantia dos actos da at!ministraÇt"io, e escripturadas 
nessa conformidade. 

Art. 20. A' directoria compete : 
a) resolver sobre as operações do banco, estabelecendo as con

dições e regras, sob que devem realizar-se ; 
b) organizar o relatorio, balanço e contas annuaes, que tenham 

de ser presentes á assembléa geral, assim como os balancetes, 
que devem ser mensrtlmente pnblic~tdos, sempre que for possível; 

c) ffxar os dividendos e as quotas que tenham de ser levadas 
ao funt!o de amortisação ; 

d) nomear, demittir e suspender todos os empregados, mar
cando-lhes ordenados, attribnições e flanç:t. No numero dos em
pregados consideram-se os germJtl's 1las sw~curS;les que forem 
creadas, na conformidade Llu art. 6• ; 

e) representar o banco em Juizo ou fóra delle, perante todas as 
autoridades e poderes publicos, sendo para esse tim seu manda
tario especial o presidente ; 
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f) propor á assembléa geral o que j:xlgar conveniente em bem 
dos interesses do banco. 

Art. 21. Ao presidente compete: 
a) representar a directoria nos termos da lettra e) do artigo 

antecedente ; 
b) pt·esidir as r'3uniões da directoria e fazer executar as suas 

deliberações, como as da assembléa. geral ; 
c) convocar ordinarht e extraordinariamente as assembléas 

geraes e o conselho Hscal; 
d) as:;ignar os balancetes mensaes que se publicarem, bem como 

torhl a corrcsprmdencia do banco, escripturas, contractos e do
cumentos que importem responsabilidade para o mesmo banco ; 

e) di1•igir o inspeccionar :t escr•ipturaçã.o e o expediente ; 
f) suspender os empreg:ulos, e tomar todas as metlid:ts urgen

tes, de caracter provisorio, levan•lo o facto ao conhecimento da 
directol"ia. 

Art. 22. Ao secretario, além das funcções de membro da di
rectoria, incumbe a escripturação do livro das actas da mesma 
directori:1, que assignará com o presidente. 

Art. 23. No caso de vaga, renunci:t ou impctlimento por mais 
de 60 dias de qu:Llc}ucr membro da directoria, e:;ta chamará, ou
vido o conselho ti:;cJl, um accionisb1 nas condições precisas, o 
qu:tl exercerá o logar de director até á primrJira reunião da as
semblé·l g-eral, em que será a vag.t d )finitivament13 preenchida 
por eleição. 

Art. 24. Os directores serão remunerado:> com vencimentos 
fixos, e com uma porcentagem sobre os dividendos, marcados 
pela assembléa geral em sua primeira reunião. 

TITULO IV 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 25. O conselho fiscal será composto de quatro accionistas, 
possuidores de 50 acções, pelo menos, e de quatro supplentes 
eleitos annualmente pela assembléa geral. 

Art. 26. Incumbe ao conselho fiscal : 
a) examinar nos tres mezes, quG precederem o encerramento 

do balanço annual, os livros e documento3 do b:mco, e veritlcar 
o esta•lo drt caixa, alim de form11lar o seu parec:3r, o qtta.l deverá 
ser entregue á directoria, p:tra set• publicado e annexado ao 
relatorio annual ; 

b) aconselhar a directoria ácerca dos negccios do banco, sempre 
que e !la o reclamar ; 

c) convocar a assembléa geral quanrlo a directoria deixar de 
fazel-o em devido tempo, ou o reclamarem sete accionistas pelo 
menos; 

d) levar ao conhecimento da assembléa geral o que julgar 
conveniente a bem dos interesses do banco ; 
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e) dar parecer sobre as propostas da directoria e da assembléa 
geral. 

Art. 27. Os fiscaes poderão ser remunerados, si a assemblén. 
geral assim o entender. 

TITULO V 

DO DIVIDENDO E FUNDO DE ItESI>IWA 

Art. 28. Em todos os semestres, depois de apurados os lucros 
liquidas do banco, nelles realizados, deduzir-se-hão 6 % para 
tunrlo do reserva, que s;e destinará a reparar as perdas quo por 
Tontura soíit·a. o capital do h:wco. 

§ I. o Quando os lueros o permittirem o a assombl,'•a gor•al o 
determinar, poderá Eer augmontada a quota destinadn. ao fundo 
de reserva. 

§ 2. 0 As quantias destinadas ao fundo de reserva serão appli
cadas á compra de títulos dadividtt pulilica da União, do Estado 
ou dos municípios. 

§ 3. 0 A deducção de que trata este tlrtig-o cessara logo que o 
fundo do roser·va attinjtL a import:tncia igual á entr·adn. do 
capital social, dev<~mlo, porém, continuar, si for desfalcado, para 
reparar l]nalrpwr perda do me~:mo cnpital. 

Art. 29. Todos os semestres serão retirados llos lucros liquidas, 
provenientes de opel\lções effectivamente concluidas: 

1. o Seis por cento para o fundo de reserva, de conformidade 
com o artigo antecedente ; 

2. 0 A somma necessaria para distribuir aos accionistas um 
dividendo até lO o lo ao anno sobre o capital realizado; 

3. 0 A quota votada pela assembléa geral, a que se refere o 
art. 24. 

Havendo excesso de lucro acima do dividendo determinado, 
sara repartido do modo seguinte: metade pelos accionistas, e a 
outra metade pelos incorporadores deste banco, Dr. José 
Alexandre de Moura Costa, Dr. Carlos Pereira de Sá Fortes, 
Vicente Barreiros e Martim de Oliveira Carneiro, por si ou seus 
herdeiros, na conformidade do art. 3°1 § 3° 1 da lei n. 3150 de 4 
de novembro de 1882. 

Art. 30. Os dividendos não reclamados dentro de cinco annos, 
depois de annunciados, prescreverão em favor do fundo de 
reserva. 

TITULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS 

Art. 31. A dissolução e fórma de liquidação do banco terão 
Jogar pela terminação do prazo de sua duração, por deliberação 
da assembléa geral dos accionistas, e nos demais casos previstos 
pela legislação em vigor. 
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Art. 32. o banco poderá contrahir emprestimos por meio de 
obrigações privilegiadas, debentures, m fórma da lei, e fica 
desde já a directoria autorisaLl<t para fazel-o até ao limite do 
capital do banco. 

Art. 33. Os directores, assim como os membros do conselho 
fiscal, poderão ser reeleitos. 

Art. 34. O anno social terminará em :n de dezembro, sendo 
considerado como primeiro todo o tampo que decorrer da data 
da installação a 31 dl'l dezembro. 

Art. 35. Fica a directoria aulorisa•ht a satisfazer todas as 
dospezas da incorporação do banco. 

Art. 36. A directori;t podorit nomcnr, si o julg-m• conveniente, 
um gerente para o lmuco, marc<llldo-llw as funcr;<•es e venci
mentos. 

Art. 37. Os accionist~s abaixo assignados reconheCOill e ae
ceitam a responsabilidade que lhes é attribuida por lei e nos 
presentes estatutos, que approvam em todas as suas partes, e, 
usanrlo da· faculdade que lhes confere a loi, uomeam para 
membros do conselho tiscal os Srs. : 

Visconde de Lima Duarte. 
Dr. Carlos Pereira de Sá Fortes. 
Tenente José Maximo de Magalhães. 
Dr. João Augusto Rodrigues Caldas. 

Supplentes 

Dr. Camillo Maria Ferreira da Fonsec:1. 
Capitã(} João Manoel de Oliveira Brazil. 
P. Taverna. 
Dr. Francisco Mende3 Pimentel. 

(Segtlêm-se as assignatt1ras.) 

bECRETO N. 824- DE 2·1 DE lltAIO DE 1892 

Approva as alterações feitas nos estatutos do Banco Sul-Americano. 

O Vice-Presidente da Republica tlos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu o Banco Sul-Americano, com 
sede nesta Capital, ropresenbldo por sen presidente, Luiz Au
gusto de Magalhães, resolve approvar as alterações abaixo 
transcriptas, feitas nos estatutos do mesmo banco, por delibera
ção da assembléa geral extraordinaria dos seus accionistas, efi'e
ctuada em 7 d~ abril do corrente anno, a saber: 
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CAPITULO li 

Art. 5.•-Substitua-se pelo seguinte : 
~O capital do banco ó de uoze mil conto>1 de réis (12.000:000$), 

dividido em sessenta mil (60.000) acGões de duzentos mil reis (200$) 
cada uma, que poderão ser nominativas ou ao portador. • 

Art. 6• e seu paragrapho unico.-Supprima-se. 
Art. 7• e seus paragraphos.-Supprimam-se. 

CAPITULO IV 

Art. 20. § 2. •-Substitua-se pelo seguinte: 
« Cada grupo de 10 acções confere o direito a um voto, não 

podendo nenhum accionista fazer-se representar sinão por outro 
accionista. 1> 

CAPITULO V 

Art. 29.-0nde se lê- cinco directores, rliga-se-troz dire
ctorcs. 

Art. 32.-0s futuros directores serão eleitos do tres em tres 
annos. 

Art. 34.-Nenhum director pmlerá estar ausento por mais do 
dous mezes, salvo quando estiver em serviço do banco. 

Art. 37 .-onde se lê- tres de seus membros, diga-se-dous 
de seus membros. 

Art. 39.-Elimine-se o§ 2" deste artigo. 
Art. 40.-A porcentagem da directoria será de 2 °,"0 • 

CAPITULO VI 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 46. -Substituam-se os dizeres deste artigo pelo seguinte: 
« Por morte, impeclímonto on resigna.ção do cargo de qual

quer dos membros do com;elho tiscal, a directorht chamar{t o 
supplente mais votado, e, na fltlta deste, o immedíato em 
votos.» 

Art. 47 .-Compete ao conselho fiscal : 
« l." Assi::;tir, com voto eonsnltivo, ás rcnniõos d:t •lire

ctoria; 
• 2.• Celebrar, no primeiro dia util de mula semana, uma re

união obrigatoria, que começar{t ás 11 horas da manhã, afim de 
examinar a caixa, a carteira, os títulos depositados, o tomar 
conhecimento dos negocios do banco, do que se lavrará acta. 
Al•m dessas sessões, os membros do conselho fiscal se reunirão 
em~. sempre que éntel'lderem nooessarfo â fiscalização do 
banco.:. 
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CAPITULO Vll 

Art. 50.-Elimine-se este artigo, subsistindo, porém, a parta 
referente aos que estão em exercício. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 24 de maio do 1892, 4" da Ropublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

J?. de Pattla Rodrigues Alues. 

DECRETO N. 825 - DE 24 DE MAIO DE 1892 

Alter:t o nrt. 3G do regul:tmento :tpprov:tdo pelo decreto n. 603, de 2G de 

julho de 18~0. 

O Vice-Presidente da Republica dos Est'tdos Unidos do Brazil 
resolve alterar o art. 36 do regulamento approvado pelo de
creto n. 603, de 2G de julho de 1890, que reorganizou a Iuspe
ctoria GHral das Terras c Colonisação, ficando o mesmo art1go 
concelJiL!o nos seguintes termos: 

« Art. 35. Sempre que for pos:;ivel, não poderá ser nomeado 
chefe de commissão o engenheiro ou agrimensor que não tiver 
servido, pelo menos, durante dous annos, como ajudante em 
commissão de prim~ira classe.)) 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 24 de maio do 1892, 4° da Repub!ica. 

FLOltlA;s"O PEIXOTO. 

Antao Gonçalves de J?m·ia. 

DECRETO N. 826 - DE 24 DE MAIO DE 1892 

A pprov:t o :tccordo celebrado com n Socicté Anon),ma dn ga= d~ Rio de Janeiro 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
att.endendo á proposta féita pelo representante da Societe Ano
nyme 1/tt Gaz de Rio de Janei1·o, engenheiro Antonio Augusto 
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Fernandes Pinheiro, em data de 13 de abril proximo passado, no 
sentido, quer de pôr termo ás questões suscitadas entre a mesma 
sociedade e o Governo, quer de regular e modificar diversas clau
sulas do contracto de 20 de junho de 1886, resolve celehrar com 
a referida sociedade o accordo constante das bases que com este 
baixam, assignadas pelo Dr. Antão Gonçalves de J?aria, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o fará executar. 

Capital Federal, 24 de maio de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antão Gonçalves de Fa1·ia. 

Clausulas a que se refere o decreto 
n. 826 desta data 

A clausula II do contracto deve ser entendida do seguinte 
modo: 

(< A contractante só terá de construir novas fabricas e isso de 
accordo com as necessidades do consumo quando a do Atterrado 
não mais bastar ou não puder ser desenvolvida conforme ai ditas 
necessidades. » 

li 

A clausula XI do contracto de 20 de junho de 1886 fica substi
tuída pela seguinte : 

«A intensitlade da luz dos combustor·es publicas será et}ui valente 
á de onze velas tle espe!'macete das que queimam sete grammas 
e oitenta, centigl'ammas por hom, iguaes ás empregadas em 
Londr·es ou Manchester nas experiencias photometricas. 

A pressão minima durante a noite será de vinte millimetros em 
tocla a canalisação e a maxima se limitará a tl'inta e cinco ve
ritieada.R noE combustores. 

O systema de bicos da illuminação pnblica é o actuttl- rasgado, 
cujo padrão contém a inscripção « patent sugg » e se acha na 
lnt;pectoritt Geral, calculado para um consumo de cem litros de 
gaz por hora. 

As ouw velas de que se trata acima ser·ilo verificadas com este 
mesmo bico. 

O con:>umo dos combustorés publicos serit pago por combustor e 
por hora. " 



240 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Ill 

A clausula Xlll do contracto devo sor cntendi'l::t do seguint{) 
modo: 

« O carvão pertencente ú. contractante e existente a bordo de 
mwios surtos e a descarre~ar no porto do Rio ue Janeiro, 
será levtttlo em conta do deposito exigido pela mesmn. clau
sula. » 

IV 

A clausula XIV do referido contracto fica assim modificada : 
« Dentro do prazo de sete a unos, contado do primeiro de janeiro 

ultimo, a socie<lade : 
Substituirà, no correr dos primeiros cinco anno~ tlu prazo su

pradito, todas as lanternas ou lampoües d:t illuminação publica, 
inclusive os dos jardins e praç:1s, 11or outl'os dos padrões 
modernos usa(los em Pari~, sujeitos os modelos á escolha e 
approvação do Governo, sendo depositados os padrões escolhidos 
na Inspectoria, conforme dispõe a mesma clausula. 

Estes padrões devem affectnr a fórma ci1·cular superior e infe~ 
riormente, como modelos para as principaes ruas,jnrdins, praças e 
praias dos tres districtos da. iH um inação e a forma quadrangular 
ou pentagonal para a genl}raliuado das 1lemais ruas. 

Todas as lanternas serão bronzeadas e conservadas em bom e 
assoiado esta1lo. 

Dentro dos sete ann0s estipulados neste accordo regulamentar 
a sociedade deve substituir em cad[l. um anuo successivo a setima 
parte da totalidade das columnas actualmente existentes, por 
outras de modelo moderno e elegante até restarem tres mil, 
cuja, conservação ó facultada it mesm:t sociedade, sendo designa
dos pela lnspectoria Geral da llluminação Publica as ruas ou 
bairros em que poderão estas ficar. 

Os actuaes consolos serão ~onscrvaclos, devendo haver um só 
typo em cada rua. 

Tanto as columuas do novo morlelo quo sn collocal'em como as 
tres mil do actual, cuja conservação é facultada, serão pinta,das 
e bronzeadas como as arandellas e conservadas em bom estado e 
asseio. 

A sociedade apresontar.1 dons ou tres modelos rle columnas 
modernas e elegantes e correspondentes ús novas lanternas, á 
escolha e approvação do Governo, fa:~endo 1lepositar na Inspecto
ria uma peça do modelo ou dus modelos escolhidus, pintados 
como devem ficar em serviço. » · 

v 

A clausula XVIIl do contracto de que se trata fica tambem 
m~ificada e entendida. deste modo: 
« O preço do ga.z para a illumiuação publica e particular serit 
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annualmonte lixado, a partit· do primeit·o do janeiro do cot·rcJlte 
alllw, eotno se seg-ue: 

Em janeh·o lle cttda anuo tomar-se-lt~1 a •[nantidado de gaz 
con,;•mtido, S91ll contar as pntdas da canalisação public;t; no 
amw anterior, essa quautitlade serit decomposta em Juas partos, 
Ullla do dowmilhõ!cS de metros cubicos (12.000.000 111. c.) partt 
~;or nmltiplica•lu. por <luzcntos o dez reis (210) o outm do exce
d<'nt•J :tlt'·m daqncllc:; doze milhfias, par::~. ser mnltiplie<ld<t por 
c<mto n noventa e tt·e~ rds (lU:!) som[H'C quo o c.uubio médio 
han<.trin a 'lO"ellt.a <lias sohro Lomlros do moz do dezembro <lo 
llito :ttll'o :ntéet·iot· houver sido do •lozo ou menos d'Cl doze pence 
(12•1) l' •r mil rei::;, ou multiplicada poe canto e novent't IJ rlons réis 
(E121 quando aqnollo caiul,io tiver sillo <le trc;r," pencc (13'1) o assim 
scgnid·I.montc 11.1 razão du um real do nwnos no }H'cço l1or pcnny 
do 111ais no carnhio. O~ tlous protlnctos sot•ão a<ldiciona• o:; o a sua 
somtn~ diviltirla pela referida Quan ti dado total de gaz consumido 
no SPi,re•lito anno nnteriot· e o qnocicntc assim achado será o preço 
do motro cnhkn de gal> a applicar ao consnmo do anuo 'JUC comc
Çl~t· ·• qun ser:'o_ eohradn, <lo a('eorolo •~om a •~lansuht XIX •lo mesmo 
cout:·acto. 

Os e.,tahclocimcntos olc cariuadu c beneticoncia c os de instru
eç:trJ pubiie:t t;uzarão do abatimento de vinte por conto (20 "/0 ) 

!lO }it'•~';o o lo gaz que consumirem. 
< 1 ['L'·Jl.~o dli g-a;. antorio1· ao primeiro do janeiro do mil oitocentos 

u uovent.t e dous é o lht mmmm clausula ante:> •losta modiJiCttÇãu, 
de:>iHtindo, entretanto, a contractante llc relmvor a 'luantia cor
rcspnndentc ú roducção temperaria que solfrera. ,. 

VI 

A chusula XXIV rlo contracto fica assim alterad~ : 
« A eontractantc apreseutarit b~Ü<t;welc:; sem1)~tr::w:> dentro do 

~css·•nta di:ts olcpois do ll'aua semestre c o ha.la.nço aanua.l trint:t 
oli;\S •lepoi:> •l::t. lht:t da assembléa f[llll o hou vee approv:\Clo. 

ontrosim mini.3tt·M[t em cada ,;emestrn o no mesmo prazo que 
os ba.laucete~, um quadro e3b~tistico d;t producçiio, consumo 
puulico c part;cular do g;~z c dos pt•otluctos o resíduos provonientes 
tia !';tJJl'iC~IÇiiO. )) 

VIl 

A cla.usula. ~~XH do conlt\tclo t.lo 2G do junho 1[,~ lS::lG lica 
a:;si 111 allorada : 

<( Ao Governo cahc oxptJtlir o ro.~·ulamento necoss:u·io t~a.r,t :t 
Jlscalizaçi:ío ua.s obras da. fahric:t do g:tz, assim eomo llc tCLla.s ns 
donnh; ob1·igações o lo pmsentn eontr;tcto. 

A sociedade a.nonyma contrihuirú. no principio de cat.la. semestre 
com a quantht •lo quinze contos do réis (15:000~000) p<tra as des
pezas <le fiscalizaçii.o, fazendo recolhel-a ao Thcsouro Nacional., 

Po tlet· Ex(~cntiVtJ 189i 
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Vlll 

o Govol'llo restituirá a multn. do vinte e ,;eis contos de réis 
(:!ü:000$000) qne impoz it coutractante por aviso du 1 do julho 
do 1800. 

Capital J.<'elloral, 21 tlo maio tlo 1802. - .lnt.ro GonÇ(Ilves de 
Fm·ia. 

lJI:WH.ETO N. 827 - 1>1·: 27 !Jl•: ~lATO !JE 18\l~ 

Cl'(':l. na Cf•lllal'<'a. de Pmtso 1\lto. t}o Estarlo ,Je ~lina~ r;,..t\1.''·""' 11111 com1namln 

supnrior •le g1tanJ:u; u:1.cionaos. 

O Vice-Presidente 1lu. Ropuhlic:t dos Estados Cnidos do llrazil, 
nttendcndo it convonicncia do servi\O pnhlico, resolve tlecrotat· 
o seg-uiu te: 

Artigo unico. Fica crca<lo ru cmnarc~t tlc Ponso Alto, do 
Estn.do do Minas Lloraes, um commamlo superior tio gnnruas 
11acionaes ttlistados na mesmtt .cmmtrca e compo.;;to de 1Iom; h<üa
lhões tle iurantaria do servi1:o activo de oito companhias cada 
um c com as desigu:wões do \J7" c !.l8" ; r<Jvog•llhts a,; disposições 
em contrario. 

O Miuistt·o interino dos Neg-ocio:-: tia .Jusli.,:a a,;:;im o faça 
oxecutar. 

Capital Federal, 27 de maio do 1892, •1" 1l:t l~cpublica. 

FLOlUA~O PRIXO'L'O. 

Fen~cnrlo Lobo. 

DECRSTO N. 8'28 - ug :!8 ng ol.\10 rw 11)92 

A pprova os estutlos clellnitivns de Hw.is 1::! li ilometr«'S do prolongan;ento dn. 

Estrada. d~ Ferro Central do Bt•t,zil, :tl/•in •1•• ~:lnt:t Lltt.i:t. 

O Vice-Presidente da Rcpublicn !los Estadns lJniclo:> do Brazil 
resolve approvar os estn<los definitivo;; do prolongamento lL> 
Estrnda de Ferro Central do Brnzil. ''"ncernent11s ao;; 12 ldl0-
metros comprellenrlidofl entre <~S ~'Hiacas 317(1 mais 12 a :;71\J 
mais 10, e :l885 a3941 mais 13, além de Santa Lnzia; estudos 
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que com este baixam acompanhados do respectivo ~rçamento e 
ruhricados pelo chale da I a Dirertoria de Obras l'ubhcas. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 28 de maio <le IHD2, 4• da H.epuhlica. 

FI.ORIA:-!0 ['g[XOTO. 

lJI~CltETO N. 829- DE 28 DE MAIO JJE 1892 

Artn·ova os eslwlos e plantas cmu~ernentes a. Juaig tlt•;;; kiloJJJctros f' ~ef.ccmtto~ 

1pw.reuta c :::; ... is uwtros do trecho dt~ S:mta. Lu;.:i:t a. ~ele Lag,·,a~. no prolon

ga.tneutq 1la E="traJl:t de ~"'erro Centt·al do lh'azil. 

O Vice-Presidente da H.epublica tlos Estados Unidos do Brazil 
ro~olve approvat• os estudos e plantas concot•nolltos a mais dez 
kilumetros e setecentos quarenL~ e seis melros do trecho !lo 
Santa Luú''· a Sete Lagôas, no prolongamento da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, estu•los que com este baixam acompa
nlmdos do respectivo orçamento e ruhricados pelo chefe da I" 
Di•·0ctoria de Ohrns l'nhli(~as. 

< l Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e lll:lras Puhlicas assim o faça executar. 

Ca pita! Federal, 28 de maio de 18P:2, 4o da RepulJlicn,. 
I 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ant<to Gonçalves de Fada. 

DECRETO N. 830- 1>1~ 28 TlE ~rAIO IJE 1802 

Cren. no COUJlllalltlO S~Jperior da nua.rJa Nacional da comarca. dP Cauw.ragibr, 

no Estad1) dn~ Alag,Jas, L11ais nm hata1hão d1~ infantaria· do s~rdro activo e 

outro d:t re~erv:t.. 

o Vice-Presidente da Republiea dos Esta• los Unidos do Brazil, 
nttendendo ao que representou o Go~-erno do Estado das Alagoas, 
decreta: 

Art. I. • Ficam creados no com mando superior da Guarda Na
cional da comarca de Camaragibe, no Estado das Alagôa.s, mais 
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um hat tliliio •le inf;tnt-tri-1- <lo serviço activo, com a designação 
de 4:3•, o <~utl·o d,, ~.lrviço •b r·~serv.t, com a designação de 14•, 
com qn1.tro comp;tnhias c;t<lil. um, os 11uaes seriio o1·ganizados no 
municipio de S. Ltüz de Qu:tnn<l,~. na mesma comarca. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contr<trio. 
o Ministro interino dos Nogocios da Justiça assim o faça 

executar. 
Capital Fetleral, 28 de maio de 1892, 4" da Ropublica. 

FLORIANO l'I·~IXOTO· 

Jil,nwHdo LoiJo. 

DECRETO N. 831 - DI~ :lO .DE li! AIO DE 18\l2 

f'rf~:l. um COll11113.ntlo }:.Upt~rior tln gnru·das na.cionatJ~ na. comaJ·en. tle 'l'l'e~ Cora
f;ríes do Itio Vcr1h_•, no E~t:tdo de 1\linas <.i1•ra••s. 

O Vice-l'rositleute da Repulllica dos Esta•los Unidos do Brazil 
decreta : 

Art. 1.• E' ct·eado um commnndo superior de guardas na
cionaes na comarca de Tres Corações do H.io Verde, no Estado 
de Minas Geraes, que se comporá ue dous batalhões de infantaria 
do serviço activo, com quatro ·companhias cada nma e a>; de
signações de !)9• e 100", e de um batalhão do serviço da reserva, 
tambem com quatro companhias e a designação ue G4". 

Art. 2." Os referidos corpos se comporão com os guardas nacio
naes alistados na mesma comarca ; revogauas :1.s disposições em 
contrario. 

O Ministro interino dos Negocios tla Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 30 de maio ele 18U2, 4·• da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 832- DE :10 DI•: MAIO DE l8U2 

Cr~n. u1n ~omman<lo RUpP.rior do ~u:trflas n~teionac~ n:t couJ!l.l't'!l. d0. Cnçn.pava., 

dn Estatlo d(l S. Pauln. 

O \'ice-Presidente da Repuhl!ca dos Estados Unidos ilo Brazil, 
attendendo a conveniencia do serviço publico, resolve decretar o 
seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Caçapava, do Est.'1.do 
de S. Paulo, um commando superior de guardas nacionaes, o 
qual se comporá do 17° batalhão de infantaria, já organizado e 
que tim• desligado do commando superior da comarcn. de S. Josó 
dos Campos, e do mais um batalhão do serviço activo, com oito 
companhias e o designação de 72", outro batalhão da r·esm·vtt 
com o mesmo numero de companhias e a designação de 24", e 
um esquadrão de cavallaria com duas companhias e a designação 
de 15•; devendo toda esta força, ora creada, ser organizada nas 
froguezias da referida comarca do Ca<:apava; revogadas as dis
posições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 30 1le maio do l8U2, 4" tla RepulJlica. 

FI.ORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

~~ 

DECRETO N. s:13- DN 30 nE MAIO DF. 1su2 

A l'lwovn. o~ t~:::.tntlos cl(~finith·os elo~ qnn.rentrt lJI'ilneiroR. kil01nntros do lll·o

long:tnWltln d:t (;ompanhi:t l':~ll':tlla elo Ft•rro " l\[iu~s ~- ,lt•1·ou) lllfl. 

O Viee-Presidente da Re]mblica •los Estados Unidos do Brazil, 
attcn•kndo ao que lhe requereu a Companhia Estrada. do Ferro 
e Minas S .. Teronymo, resolve approvar os estudos definitivos dos 
quarenta primeiros kilomotros do seu prolongamento, de accordo 
com a clausula 4a das que acompanham o decreto n. GOO de 
24 de julho de 1890, cujos estudos baixam rubricados pelo chefe 
interino da 1' Directoria das Obras Publicas. 

O Engenheiro Antão Gonçalves de Faria, Ministro de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o faça executar. 

Capital Federal, 30 do maio de 1892, 4° da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ant!to Gonçal,es de Faria. 

•AA:~ 
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DECRETO N. 834- DE 30m;; MAIO nE 1892 

Antorlsa n. transferencin elo contracto para cnn~trucçã.o, uso e goso Ue uma. 
estradrl. t]P.- ferro de :\Iar.ei•'• :'L extinet,_ colonia Leopoldin.'t, Il'l )i;~ta,Jo d~s 

Alagtms, eom um ramal parn. Po1·to Calvo. 

O Vicc·Presiolente da Repnhlica dos Estados Unidos do Brll.zil, 
attendenolo ao que requereu a Companhia Promotora de Indns
trias e Melhoramentos, resolve autorisar a tmt:sforencitt a mos na 
companhia do contracto eelehrado com a Companhia 1 ntlustrial do 
Norte, ot•tt funditla naquella, para construcção, nso o goso <h 
Estrada do I<'eri'O do Maceió it extincta colonia Ln<lpolrlina, no 
Estado das Alagúas, com um ramal para Pm'to Cal v o, C•>IU 
totlos os ouus o vantagens conferi• las pelos decretos n~. !f>:'> tio r> 
de novembro de 1890 e 800 de ~3 de allril do cort'ente auno. 

O Engenheiro Antão Gonçalves de Faria, :Ministro do Est.lolo 
olos Negocios dtt Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o faça executar. 

Capital l•'cderal, ao de maio de l8D!, 4° •h ltcpnhlica. 

FLORIA-.;O PF.IXOTO. 

;\n!tio r.oil~·alveg tle Faria. 

DI~CltETO N. 8:15 - nB :10 nF. MAIO ng lil\)2 

Ct·Pa n:1. com~rcn. tlo E~plrito S:tnto tlo Pinhal. tln Esta~ lo tlt• ~- Pn.11lo, uHt 

commando supPrior dP g-n:tt'1ln~ n:u:-iPnile~. 

O Vice-Presidente d~l Rcpublicados Estados !~nidos do IW:1Zil, 
nttetHlendo :'t convenienci:t !lo se!' viço publico, resolve dcL:retar· o 
seguinte : 

Artigo unico. Sllo Llosligados do commant!o snprwior Lia fhml'tla 
Nacional dtt comarca. de l\logy-mirim, no E:.;t<tdo de S. Pn.:1lo, 
o 35• batalhão de infantaria do serviço activo e a 15" secçã.n de 
batalhão do da reserva, já. organizados, e com elles e mais um 
batalhão de infantaria da aetiva tlca creado um commando 
superior de guardas nar.ionaes na com;trca do Espírito S;tnto 
do Pinhal, do mesmo Estado, na qual se organizarít com oito 
companhias e a designação de 89" o referido batalhão de infa.n· 
ta.ria autorisado por este decreto ; revogn.das a> disposições em 
cotttrario. 
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O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executat•. 

Cn.11ital Fetleral, 30 de maio de 1892, 4" tht Repuhlica. 

FLOIUA7i!O PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 133(', - DE :10 rn~ )!AIO DF. 1892 

Crt~a Ulll cotnJnn,n.fo :-;uperinr de g-u~r1l:t~ nacion:w.'-' Wt eoiW\rc:t tle Cnnhn, 
Uo Est~tlo ~~~~ S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Repnhlica dos Estados Unidos do Bmzil, 
attendendo á conycniencia do serviço pnt.lico. resolvo tlecrotar 
o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Cnnha, do Estado 
de S. Paulo, um commando superior de guartlas nacionacs alis
tados na mesma comarca e composto de dons batalhões rle infan
taria tlo serviço activo e um do da reserva, com oito companhias 
cada um e as designações de 74•, 7ri• c 25•; revogarias as disposi
ções em contrario. 

O Ministro de Esta·lo dos Negocias da .Justiça assim o faça 
executar. 

Capital FederaJ, 30 de maio de 1892, 4" da Republica. 

FI.ORIANO PF.IXOTO. 

Fcrnrmclo Lobo. 

DECRETO N. 8:17- llF. 30 DE MAIO DE 1892 

Cr~a ntn ~n10.1n:-uulo snpel'inr ~~~~ gun.rd:u~ WlCionne.-; n~ romar·e:-t Ue ~. B·~nto 

d·~ ~n.pncahy, no Est:-~rlo de S. P:tnlo. 

O Vice-Presidente da Republica dog Estados Unidos do Brazil, 
ntte~rlenrlu á conveniencia do serviço publico, l'esolve decretar o 
segumte : 

Artigo unico. Fica crendo na comarca de S. Bento 1le Sapu
cahy, no r~stado de S. Paulo, um commando superior de guardas 
lmcionae~:~ alistados ua mesma com:wca o composto tle dons ua-
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talhões de infantaria do serviço activo o um \,:\talhão do da 
reserva, com oito companhias ca,da um e as designações dn 7'i", 
77" e 26"; revogadas as disposições em contrario. 

o Ministro tle Estado dos Nogocios da .Tusii~~a assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 30 de maio de lH\12, 4° tht Repnhlica. 

FJ.OllJA:-10 l'EIXOTO. 

Ji'I'J"iWJHlo Lobo. 

DECRETO N. R3H- n1<1 30 nE MA 10 nE L«qz 

Ct•ert. um cwnnnnnrln Rllpm·ior •lc gn:u·,Jn.~ n:1cion:ws 11:1 t'o~null'(':1 o\e> :--·. Luiz, 

no E~tado •le ~. Pa\llo. 

O Vice-Presidente da Republic.'l dos Estados Unidos tlo Brazil .• 
attendendo á convcniencia do serviço publico, rc~ol I"C tlfJrJ·ebr 

seguinte: 
Artigo unico. Fie:t crc::ulo na comarca de S. Luiz, •lo Estado tio 

S. Paulo, um commando snpcl'ior tle guartlm; nacionncs alista•los 
na mesma cnmarca e composto tlc dou~ hatalhõe~ •lo infantm·ia 
do serviço activo, um batalhão da reserv:t e um regimento tle 
crwallaria, tendo este quntro esquadrões e aqnolles f)natl'o com
panhias ca•la um, com as dosignaçiHlS t!e 78", 7!)'' o 2{)·• p:ll'a os 
corpos de infantaria e de 23° para o regimento ; nwog-adas as 
disposições em contrario. 

O Ministro tle E-;tado dos Negocio~ d:t Jnsti<:n assim o faça. 
executar. 

Capital Federal, 30 de maio de 1802, 4° d:t B.epnhlica. 

FLORIANO I'EIXOTO. 

Fcnw.ml o Lo/)(). 

DECRETO N. R3\.l - DP. 30 llg MATO m~ lR92 

Eleva à cntP.r-;rnia rlf' 1mtn.lhão a 7n s~cçft.o dn hablhão da t•r·set·v:. d:1 f•n:-tJ'rl:t 

Nacionnl da COlllrtrca rle P:\.o rle Assnear, no E:--.bdn ,l:J~ \1~~-::~t'\:t~. r>r:-rfl:t n:1. 

mc~Jna cnJn:~rcn. 111:ti~ um 1~:-~taJhã.o do inf~mt:u·i:1. 

O Vice-Presidente da Repuhlicrt dos Estados Unirlos do Brazil, 
attendendo á conveniencia do serviço publico, resolvo decretar 
o seguinte: 

Art. I . • Fica elevada á categoria de batalhão, com a designa-
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ção de 15•, a 7" secção de batalhão da reserva, já org-anizada na 
freguezia do SS. Coração de Jesus, na comarca de Pão de 
Assucar, no Estado das Alagôas. 

Art. 2. 0 E' creado na mesma comarca mais um batalhão de 
infantarb de quatro comp~.nhia.s 0 a designação de ,!4_o e que se 
comporá dos guardas naciunaos qualificados no município de Pi
rrmhas. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Ministro •le Estado dos Negocios da .Justiça assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 30 de maio de 18!12, 4" da H.epuhlica. 

FJ,OIUANt) pgiXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. R40- DE ::lO 1m MAIO ng 18!)2 

Aln·o n.o 7\finhtPrin dos Neg-ocios •l:1. .lm;;ti~.~a o credito do t~l:~~o~•$'l'i·'l, p:trn pa

g-:un•~nto th• divor~os s•~rviços no Estadod:1 J;ahia, ti<• 1 :1 1:~ de jan••irfl. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação contida no § 1V •lo art. 4" da. lei n. 26 de 
30 do dezembro de 181H e de accm•do com o art. ~~"do dPcreto 
n. 438 de 11 de julho do mesmo anno, resolve aln·it· o credito •le 
de:wnovo contos quinhentos e cinco mil quatrocentos quarenta 
e CJUatro réis (19:505$444), para Jlagamento uo divet·soi!i serviços 
do Ministerio da Justiça no Estado tia Bahia, •lurante o período 
decorrido de 1 :t 13 de janeiro do corrente anno, tlat:~ em qne foi 
1mblicado o orçamento do mesmo Estado, a saher : 
Relação ....•....•......•....................... 
Justiça de Ia instancia ......................... . 
Junta Commercial .........................•.... 
Ropartição da Policia ........................... . 
Dilig-encias policiaes ...•...•..........••........ 

2:574$129 
14:545$427 

534$:~48 
1:434$874 

41 ü!iifiüü 

19:505!)444 

O Ministro do Estado uos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 30 ue maio de 1802, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 



250 ACTOS DO PODEH EXECUTIVO 

DECRETO N. 841 - ng 3 nE .JUNHO nE 1802 

C1·ea um COIIItll~lHlo ~up~riot· de ~~mtrda~ nacion:v~s u:t eomarca tl~ Pira~~i

nungn, no Estado Jd ~- Pnulo. 

O Vice-Prcsidcnto da Rcpublica dos Estados Unidos do fh'azil 
•lecreta: 

Art. l. o E' creado um commando superior de guardas nacio
naes na comarca de Pirassinung-a, no Estado de S. Paulo, quo se 
comporá de um hatalhiio de infantaria 1lo serviço activo, com 
quatro companhia~> e a 1lesignação de 81'', nm batalhão da !'e
sorva, tambem com quatro cnmpaohiase a •losig-nação de :nu, e 1le 
um regimento •lo cavallaria,comqnatro osqmvlrõm; o a dcsip;n:u;i'io 
de lU". 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contr·ario. 
O Ministro tlc Estado •los Ncgocios ua Justiça assim o faça 

executar. 
Capital Feder:-~ I, :'l do junho de IR02, 4° ua Repuhlica. 

FLORIANO l'F.IXOTO. 

Fenum,IÕ Lobo. 

DECRETO N. 842 - m~ 3 DE .ru:-mo nE 1802 

Crt•a um comtnn.nflo snporior de gunrfla!'l nn.ci,>nn.es na. couJarca. •lt~ Sn.n t:t 
Rita do Pnssa.Qnntro, n•l Estado de S. l':l.llio. 

O Vice-Presidente ela Repuhlica dos Estado~ Unidos uo Brazil 
•lecreta : 

Art. 1." E' creado nm commando superior de guardas nacio
naes na comarca de Santa Rita do Passa-Quatro, no Estado do 
S. Paulo, quo se comporá de um batalhão tle infant~tri:t do serviço 
a.ctivo, com quatro companhias e a tlesignação 1lo 82•, um batalhão 
da reserva, tambem com quatro companhias e a designação •le 2H", 
e uo um rogimento,com quatro esquadrões e à 1losignaçiio de 17•. 

Art. 2.• Revogam-se as tliílposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocio~ da .Justiç:t assi•n o façr1. 

executar. 
Capital Federal, 3 do junho de 1802, 'I" da ltepublica. 

FI.ORio\:"10 PEIXOTO. 

Fel'il!tnrlo Lobo. 



ACTOS DO PonER EXECllTIVO 251 

DECRETO N. 843 - DE 3 DE JUNHO DE 1892 

Crea um emnturtn1lo ~uperior de gu3.rdas nacionaes na comarca de At·aras, 

no Eshtlo de ~- P<tnlo. 

O Vice-Presidente ela Itepublica dos Estn,lofl Unidos do Rrazil 
decreta : 

Art. 1.• E' creado um commanclo superior de guardas nacio
naes na comarca ele Araras, no Estado de S. Paulo, que se com
porá de um hatalhito ue inf,mtat'ia. do serviÇ'o activo, com quatro 
companhias e a designação de 83•, um batalhão da reserva, 
tamhem com quatro companhias e a designação de ao•, e ue um 
regimento de eavalla.ria, com quatt'o esquadJ•õos e a 1lesignnçfío 
do li-;•. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
o Ministro de Estado uos Negoeios ela Justiça assim o faça 

executai'. 
Capital Fednral, 3 1lejunho de lRO~?, 4" !la H.epuhlica. 

FLOltiANO PEIXOTO. 

Fernanrlo Lobo. 

DECRETO N. 844- J)E 3 DE .JUNHO DE lR92 

Ct'f':t um cot•po tltt c~(w:tiln.ri:l. no couun:uulo :-;uperior •la (~ttnr•l:l. Nncionn.l dn. 
comarr:t t],, Trns Corações 1lo Uio Ycr•ln, nn Estado tle ::\finas nt•t·acs. 

O Vice-Presidente da Republica dos I~stados Unidos do Brazil, 
attendendo á conveniencia do serviço publico, resolve decretar 
o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado no commando superior da Guarda 
Nacional da comarca de Tres Corações do Rio Verde, no Estado 
1le Minas Geraes, um corpo tle cavallaria, com quatro esqua
t.lrõos e a designação de 10", o qual se comporá dos guartlas 
nacionaes alistados nas freguezias da referitht com:u·cfl. ; revo
gadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiçfl. assim o faça 
executar. 

Cfl.pital Fedet'al, 3 de junho de 1892, 4" da Republica. 

Fr,ORIANO PEIXOTO. 

Fenumrlo Lobo. 
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DECRETO N. 845- DE 3 DE JUNHO DE 1802 

Cre:t um commando Ruperior <le guardas nacionaes na comarca do ll!:tchado, 
no Estado de i\linas Goracs. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á con veniencia do serviço publico, resolve decretar 
o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Machado, do Estado 
de Minas Geraes, um commando superior de guardas nacionaes 
alistados na mesma comarca, o qual se comporá de dous bata
lhões de infantaria do serviço activo e um do da reserva, com 
oito companhias cada um e as designações de 104•, ,105• e 66•, e 
de um corpo de cavallaria, com quatro esquadrões o a tlesignação 
de 9". 

O Ministro de Estado dos Negocias da .Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 3 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DJ~CRETO N. 84G- DE 3 DE .JTJNIIO DE 1802 

Cren. um commnndo 1"Uperior do gtm.r1las nacionn.os n:t COIH:l.I'Crt 11~- S. Carlo~ 

do Pinhal, no Estado do 8. Paulo. 

O Vico-Presitlento da Republica dos Estados Unidos tlo Brazil 
decreta: 

Art. 1." E' creado um commando superior de guardas nacio
naes na comarca de S. Carlos do Pinhal, no Estado de S. Paulo, 
que se comporá de dous batalhões de infantaria do serviço activo, 
com quatro companhias o as designações de 8G" o 102", e um 
batalhão do serviço da reserva, tambem com quatro companhias 
e a designação de 33°, e um regimento de c:wallaria, com quatro 
esquadrões e a designação de 35•. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Justiça assim o faça 

executar. 
Capital Fed€'!!.'11, 3 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 847- DE 3 DE .JUNHO DE 18\)2 

Cren. um couuuan<lo supcriot• (lo guardas nacionaes na. CoHUl,f(~:t. do Cruzeiro, 

no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republicll. dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. l.• E' creado um commando superior de g-uard~.s na
cionaes na comarc~t do Cruzeiro, no Est~ttlo de S. Paulo, que se 
comporà de um batalhão ue infantaria do serviço acLivo, com 
quatro companhias e a designação de 81•, um batalhão da reserva, 
tambem com quatro companhias e a uesignação de 28•, e de um 
regimento de cavallaria, com q11atro esquadrões e a designação 
de lG". 

Art. 2.• Revogam-se as uisposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 

executar. 
Capital Federal, :3 de junho de 18\12, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

N~l'nltndo Lobo. 

DECRETO N. 848- DE 3 DE .JtJNIIO DE 1892 

Crea. nm commando superior cl.e gurl.l'das nacionaes na cowarc& de Jaboti ... 
cabal, no ERtado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estauos Unidos llo Braúl 
decreta: 

Art. I. 0 E' crendo um commando superior de guardas nacio
naes na comarca de Jaboticabal, no Estado de S. Paulo, que se 
comporá de um batalhão de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias c a designacão de 80•, e um batalhão da re
serva, tambem com quatro companhias e a desigmtção de 27•. 

Art. 2.• Os referidos corpos se comporão com os guardas nacio
naes alistados na mesma comarca ; revogadas as disposições em 
contrario, 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça ex· 
ecutar. 

Capital Federal, 3 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. H49- DI~ :~ DE .JUNHO DI~ J8Ç12 

l'ren. nHJ comHHtndo s.np<"rior de guardn~ na~ionaes na comarca. 1le Ar:trnquara., 

nn E~tadn de S. l'nulo. 

O Vice-Presidente tla Republic~t dos Estados Uui•los do Brazil 
decreta: 

Art. 1 . " E' crea•lo nm com mando superior tle guardas nacio
naos mt comarca do Aramquara, no Esta•lo do S. Paulo, que :;o 
comporá. do um batalhão do infantaria do set•viço activo,com qua
tro companhias cada um e a designação de 85•, e um batalhão do 
serviço da reserva, tamlJem com quatro comp..'1nhias e a designação 
do :!2''. 

Art. 2." Os referidos corpos se comporão com os guardas na
cionaos alistados na mesum comarca ; rovogwlas as disposições 
em contrario. 

O Ministro 1le Estado dos Negocios da Justiça a::;,;im o faça ex
ecutar. 

Capiml Federal, :l de junho de 18()2, 4ry •ht H.opublica. 

FLOl:IA:->0 l'ElXOTO. 

Fcnwll(lo Lobo. 

DECRETO N. 851 (*)-DE 3 DE JUNHO Dg 189~ 

Autorj~a a f1Ístio t1a. Empreza. 1lc Navegação tt Vapor rlo Baixo S. ~"rnncisco 
na. Con1pnnhüt tl(~ NavPgn1;i\.o Pern~uulmcana.. 

O Presidente da Republica dos Est~dos Unhlo::; do Brazil, 
attendendo ao que requereu Antonio Ulyses de Carvalho, empre
zario da navegação a vapor do Baixo S. Fmnci,;co e do serviço 
de rebocagem na barm do mesmo rio, resolve autorisar a fusão 
desta empreza na Companhia de Navegação Pemambucana, com 
séde na cidade do Recife. 

Capital Federal, 3 de junho de 1892, 4'' da Revublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ant,ío Gonçalves de FaritJ.. 

(') Com o n, 850 não houve acto. 



ACTOS llO PODEn EXECUTIVO 255 

DECRETO N. 852- m: 7 nE .JUNHO DF. 18'J2 

Concc,tc no Baneo th Bahia a l'Oilnw~h, qne }ll•dín, 1lo ,Jircito •·le emittit· 

hilhetes ao por·tador, pa~avei:-:. e111 om·o. 

o Vice-Prositlento d:t H.opuhlica •los Estados IJnidm; do Beazil, 
atteudemlo ao que requoreu tt rlirectoria do Banco da Bahia, 
autoris:uht }leio:> respectivos accionistas, em assemhlêa geral 
extraordinari11 do 19 elo maio do corrente anno o representada 
]lO!' seu procurador, bacharel Innocencio do Araujo Góes, resolvo 
eoneeder-lhe a renuncia, quo pe1lin, tio tlireito quo lho foi cot~l'~
rido pelo deet•cto n. i82 A do 25 do setembro do !SUO, do omtlltr 
J,ilhctos ao protador, pttgavois em ouro. 

o Ministt·o de Estado dos Nogocios da Fat.emla assim o faça 
executar. 

Capital Federal, i tio junho elo 18U:!, 11° tia l{epubiir.a. 

FJ.Olt!ANO PEIXOTO. 

F. r.'a l'rrulr( Rodri!JHes Alve· •• 

DECRgTo N. 853- vr. 7 DF. .JuNno nE H:H.JZ 

u~~·Iara n~ f:-~ I tas Vl~t'ificn41as no ori:~ina.l do tlecrcto Uo Con~t·e~~;i) Nacional fJllO 

foi cnnvcrtidn na lei n. 3;) •le 2G de janeiro ~le 1~V2. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attondendo ús indicações rias Mesas do Senado e da Camara dos 
Deputados, de 1 do corrente mez, as quaes, de commum accordo 
c antorisndus pelas respectivas Camaras, examinaram o original 
impresso do decreto do Congresso Nacional que foi convertido na 
lei n. :l5 de 26 de j anoiro de 1892 o verificaram que, por occa
sião do sor revisto o referido original, se deu no § 18 ll do 
art. 43 um engano, empregando-se as palavras- os nomes -
em vez de - o numero - e, no § 22 do mesmo artigo, a 
supproH;;ão da cou,juncção - e- nas palavras- duas cópias 
da acta chs assignaturas - devendo ser - da acta c das 
assig-natnras - confo1·me tudo so !e na redacção final do proje
cto adoptado, resolve publicar as :mbstituições acima notadas, 
para conhecimento das autoridades e devida execuÇt\o. 

Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4" da Republica. 

FWIUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 854- DE 7 DE JUNIIO DE 1S92 

Cr,~a um cuull!landu snpel'ior de g:uardas na.cionaes 11~1. t·omarca. dt) Alllparo, 

no I>stado do S. Paulo, 

O Vice-Presidente da U.epublica dos Estados Uni< los do Brazil 
decreta : 

Artigo unico. Fica desligada da comarca de Bragança, uo 
Estado de S. Paulo, a força da Guarda Nacional qualtticada na 
do Ampare e com ella formado um commando superior da 
mesma guarda que se comporá dos corpos ja organizBdos sob 
n. 28° de infautaritt e 11• da reserva, e de um regimento do 
cavallaria, com quatro e:>qua<lrões e a designaçiío de 2~"; revo· 
gadas as disposições em contrario. 

O Ministro lle E,;tado dos Negocias da Justiça assim o façn. 
executar. 

Capital Federal, 7 de junho de 1S92, 4• dtt Republica. 

FLORIANO l'EIXOTO. 

Fernando Lobo. 

bECH.ETO N. 855 - DE 7 DI•: .JUNHO DE 189~ 

Crea 1llll comut:l.Iulo ~uperiot• de gnar(la~ nacioHaes n:t comarca (lo Palm~, 

no F.~t:ulo flc ::\Iinrts Gera<'~-

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unido:-J do Bra.zil 
r·esol ve decretar o seguinte : 

Artigo unico. E' creado um commando superior de guardas 
nacionaes na comarca de Palma, no Estado de Minas Geraes, 
que se comporá de um batalhão de infantaria do serviço activo, 
com quatro companhias e a designação de 101 •, e de um batalhão 
da re:;erva, tambem com quatro companhias e a designação 
de 65•, os qun.es se organizarão com os guardas nacionaes alis
tados nas froguezias da referida comarca ; revogadas as dispo
sições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 7 de junho de 1802, '1" da Republica. 

FLOIUANO PELX01'0. 

Fenwmlo Lobo. 
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DECRETO N. 856 - DE 7 DE JUNHO DE 1892 

Crea um cominando superior de guardas nacionaes n~ comarca do Soccorro, 
no Estnd o de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos E8tados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Soccorro, no Estado 
de S. Paulo, um commando superior de guardas nacionaes que 
se comporá de um batalhão de infantaria i:lo serviço activo, com 
quatro companhias e a designação de 88°, e de um batalhão da 
reserva, tnmbem com quatro companhias e a designação de 36°; 
revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4° da Repuulica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fer·nando Lobo. 

ú-ld'\:Fl:P d'I:J'I:/""' 

DECRETO N. 857 - DE 7 DE JUNHO DE 1892 

Crca. um eouuunndo ~Ruperior de guardas nacionaes na comarca. dn Itn.tiha, 
no Estado de :;·. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil, attendendo à conveniencia do serviço publico, resolve 
deCI·etar o seguinte : 

Artigo unico. E' creado um commando superior de guardas 
nacionaes na comarca de Itatiba, no Estado de S. Paulo, que se 
compora do 33° batalhão de infantaria, jà existente, da 13" 
secção de batalhão da reserva, ora elevada a batalhão, com 
quatrocompanhhts e a designação de 35", e de um regimento de 
cavallaria, com quatro esquadrões e a designação de 21 o, os 
quaes se organizarão com os guardas nacionaes alistados nas 
t'reguezias da referida comarca; revogadas as disposições em 
contrario. 

O Ministro rle Estado dos Negocios da Justiç~t assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Poder Executivo 1802 
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DECRETO N. 858 - DE 7 DE JUNHO DE 18!)2 

Cre:t um commnndo superior de guardas nacionaes na comarca. da Serr:t Negra, 

no Estado <le S. Paulo. 

O Vice·Presidente !la H.epublica dos Estados Unidos do Brazil 
1lecreta: 

Artigo uni co. Fica creado um commando superior de guardas 
nacionaes na comarca da ,Serra Negra, no Estado de S. Paulo, 
que se comporá de um IJatalhão de infanhrh do serviço activo, 
com quatro companhias o a designação de 87", do um batalhão 
da re~erva, lambem com quatro companhia~ e a designnçii.o de 
34", e •le um regimento de cavallaria, com quat1·o esquadrões e a 
designação de 20" ; revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Esta·lo dos Negocias !la Justiçl1. assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 859- DE 7 DE .JUNHO DI~ 18\J2 

Crcn. 11111 comm!l.ndo snperiol· de guardas uadonaex nrt comarea u~~ Monte Alegr~,, 

no l~stn.do do Pará. 

O Vice- Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á conveniencia do serviço publico, resolve decretar 
o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado um commando superior de guardas 
nacionues nlt comarca do Monte Alegee, no Estado do Pará, que 
se compor·:\ do 33" batalhão de infantaria, já organizado na 
comarca e para esse fim separado do commando superior de 
Santarem, e de mais dous batalhões de quatro companhias cada 
um, sob as designações de 79° e 80", que serão organizados, este 
no município de Monte Alegre e aquelle no dêt Prainha; revo· 
gadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocies da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 7 de junho de 1802, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ferrwndo Lobo. 
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DECRETO N. 860 - DE 7 DE .JUNHO DE 1892 

Creu um commando superior de guardas nacionaes na comarca de .ll!:tzagão. 
do Estado do Pará.. 

O Vice-Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica desligada da comarca de Macapá, no 
Estado do Pará, a força da Guarda Nacional qualificada na 
de Mazagã.o e com ella creado um commando superior da mesmtt 
guarda que se comporá do 29" batalhão de infantaria, já orga.
nizado e dos de ns. 81 e 82, ora creados com quatro companhias 
cada um que serão organizados nas freguezias da comarca ; 
revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4• da RepulJlica. 

FLORIANO Pi,IXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 861 - DE 7 DE .JUNHO DE 1892 

Approva a reforma dos est.,tutos da socied.,de Padaria Luzo-llrazileira. 

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Padaria Luzo
Brazileira, devidamente representada, resolve approvar a 
reforma de seus estatutos de accordo com as alterações que a 
elle acompanham e que foram votadas pela assemlJlóa geml de 
accionistas de 19 de fevereiro do corrente anno. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antão Gonçalves de Faria. 
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Relac;>ã.o do~ artigos dn sociedade au
ony•na Pa•laria Luso-l:J:razileira, redi
gidos seg·undo as alteraçõe~ que :f'oraiD. 
votada!'! en.1. as,..eu1.bléa geral de 19 de 
:Cevereiro nltiiD.o e a que se re:f'ere ode
ereto n. ~61 de 7 de junho de 189~. 

Art. 4.• O capital da sociedade é de 1.000:000$, dividido 
em 5.000 ncções de 200$ cada uma. 

Art. 9. o A sociedade será administrada por uma directoria 
reelegivel, composta de dous membros eleitos pela assembléa 
geeal dos accionista>!, de dnco em. cinco annos, a maioria 
relativa de votos, por escrutínio secreto, decidindo a sorte no 
caso de empate. 

§ 4. • Os directopes vencerão os seguintes honorarios : 
Presidente, 8:400:;; annuaes ; 
Gerente, 6:000$ itlem. 
Art. 14. A assembléa geral elegerá anuualmente trcs 

tiscaes e outros tantos supplentes, accionistas que darão 
parecer sobre os negocias e operações da sociedade no anno 
seguinte. 

!i\ 3.• Os membros do conselho fiscal vencerão o honorario 
annual de l :20C$ cada um, pago mensalmente. 

Rio, 13 de abr-il de 1892.-Bar(ío de Paranapiacaba, presidente 
da companhia. 

DECRETO N. 8G2 - DE 10 DE .JUNHO DE 1892 

Ure~ UlH co:u!nando superior de p;uardas nacionaes na comarca de S. Domin
gos do J>ratn, no Estado de l\Iinn.sGeraes. 

O Vice-Presidente da. Repnblica dos Estados Unidos do Bmzil 
resolve decretll.r o seguiute : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de S. Domingo;; do 
Prata, uo Esta•lo de Minas Geraes, um commando superior de 
guardas nacionaes, que se comporà de dons batalhões de infanta
ria do serviço activo, com quatro C<•mpr.nhias cada. um e as de
signações tle 102" e 103", e que serão organizados nas freguezias 
da mesma comarca; revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Eotado dos Negocios da Justiça assim o faça ex
ecutar. 

Capital Federal, lO de junho de 1892, 4" da l~epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DERCETO N. 863 - DE lO DE JUNHO DE 1892 

Crea um batalhão rle infantaria. do s~rviço nctivo de guardas nacion:tn~ na. 

Capital do Estado do Pal'à. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Ficrt ceeado nn, Capital do Estarlo do Pará um 
batalh:io de infantaria do seeviço activo de g-u11rda~ nadomv'S 
que será organizado com os guardas qualificados nas colonias de 
Benevides, Santlt I~abel e Apehú, com quatro companhias e a 
designação de 83• ; revogadas as disposições em contrario. 

O 1\linbtro de Estado dos Negocios da Justiça assim o fitç<'t ex
ecutar. 

Capital Federal, 10 de junho de 1892, 4" ua Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 864 - DE 10 DE JUNHO DE 1892 

Crea um commnndo ~:mperior de guardas nn.cionaes nn. ~~onutrca. (le Bomfin, 

no Estado do i\linns Gemes. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estudos Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica de;ligadrt da comarca, de Entre-Rio,;, no 
Estado de Mints Gel'ae~. a força rla Ouarda Nacional qualiliea•la 
na de Bomfim e com ella creado um comm:tnd • su,.edor d;t 
mesm ,, guarda que se cou,porá do 6• balalhão de infantaria já 
organizado e do b ttalhão da r.~serv:t, com qnatro comp1nhi •s e 
a designação de 67", a que fica elevada a 24 secção de batalhão 
do mesmo serviço ; revogadas aB disposições em <'Ontrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 10 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 865 - DE lO DE JUNHO DE 1892 

Crea um cnmmnndo superior de guarda.~ nacionaes na comarca da Campa
nha, no Est:ulo de 1\Iinas Geraes. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á conveniencia do serviço publico, resolve decretar o 
seguinte : 

Artigo unico. E' creado um commando superior de guardas na
cio1laes na comarca d<1 Campanha, no Estado de Minas Geraes, 
que se comporá dos actuaes 57• batalhão de infantaria do serviço 
activo, ::m• IJatalhi'io da reserva e 3• corpo de caval!aria, ora 
elevado a regimento, e de dous batalhões de infantaria 
daquelle serviço, com quatro companhias cada um e as designa
ções de 106• e 107°, e de um regimento tle cavalluria, com quatro 
esquadrões e a designação de ll •, os quaes se organizarão com os 
guardas nacionae:; alistados nas f'reguezias d:t referida co
m&rca ; revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado tlos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, lO de junho de 1892, 4• da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 86()- DE lO DE .JUNHO DE 1892 

Crea um Commando superiot· de bJ'llnrdas nneionaes na comarca da. Vi'(OS:i., 

no Estado de Minas Geraes. 

O Vice-Presülente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica desligada da comarca de Ponte Nova; no 
Estado d~ Minas Geraes, a forçn. da Guarda N<tcional qualificada 
na de Vrçosa, e com ella creado um commando superior da 
mesma guarda que se comporá dos corpos jit organizados sob 
ns. HJ• de infantarht, 8° da r(}serva e de mais um batalhão de 
infantaria, com quatro companhias e a designação de 108•, e de 
um regimento de cavallaria, com quatro esquadrões e a desi
gnação de 12•; revogadas as disposições em contrario. 
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O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 10 de junho de 1892, 4• da Republíca. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECH.ETO N. 867 -DE 10 DE JUNHO DE 1892 

Crea um commttndo superior de guardas nacionn.es na C1)marca Ue Ar1~a~, no 
Estado do S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attenclendo a conveniencia do serviço publico, resolve decretar 
o seguinte: 

Artigo unico. E' creado um t!Ommanrlo superior de guardas 
nacionaes na comarca de Arêas, no Estado 1le S. Paulo, que 
se comporá do actual 25• batalhão de infantaria do serviço 
activo e do ora creado da mo11ma armo, com quatro companhias 
e a designação de 90•, da 25a secção de batalhão da reserva, 
ora elevada a batalhãt>, tam!Jcm com quatro companhias e a 
designação de 37•, e de um regimento de cavallaria com quatro 
esquadrões e a designação de 24•, os quaes se organizarão com 
os guardas nacionaes alistados nas freguezias da referida 
comarc<t; revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, lO de junho de 1892, 4• da Republíca. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 868 -DE lO DE JUNHO DE 1892 

Crca um commando superior de guardas nacionaes nn. comal'ca de ~. ,José 
de Barreiros, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attend ... .::Jo á conveniencht do serviço publico, resolve decretar o 
seguinte: 

Artigo unico. E' creado um commando superior de guardas 
nacionaes na comarca de S. José de Barreiros, no Estado de 
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S. Paulo, que se comporá de dous batalhões de infantaria do ser
viço activo, com qfiatro companhL1s cada um e as designações de 
91° e 92°, um batalhão do da reserva, com quatro comp<tnhias e a 
desi.s-nação de 38°, e um regimento de cavallaria, com quatro es
quaarões e a designação de 25'', os quaes se organizarão com os 
guard,,s nacionaes alistados nas freguezias da referida comarca; 
revogadas as db;posições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocio:> da Justiça assim o faça ex
ecutar. 

Capital Federal, lO de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLO!UA!'<O l'ElXOTO. 

Fernando Lobo. 

~!<~C RETO N. 869- DE lO DE JUNHO DE 18!"12 

Crea um commando superior de guardas nacionaes na comarca de Silvciras, 
no F.stado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attentlentlo á conveniencia do serviço publico, resolve tlecretar o 
seguinte: 

Artigo nnico. E' creado um commando superior rle g-uardas 
nacionaes n:1. comm·ca de Silveiras, no l~st<Lllo de S. Paulo, que se 
compora de dous batalhões de infantari:1 do serviço activo, com 
quatr·o companhias cada um e as desig-nações de g;)o e 04°, um 
b:ttalhão <lo <la. reserva, tamhem com quatro comp:mhias e a 
designação de 39", e nm rngimeuto de cavallaria, com quatro es
quadrõ6s e a. designaçãu de 26°, os qmtes se organizarão com os 
guaetlas nacionaes alistados nas f!'eguezia~: da referida comarca ; 
revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro rle Estado dos Negocias da Justiça assim o faça ex
ecutar. 

Capital Federal, 10 de junho de 1892, 4° da RepuiJlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECEETO N. 870- DE 10 DE JUNHO DE 1892 

Crea um commando superior de guardas na.eionn.es na. comarca de Barretos, 

no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado um commando ~uprwior de guardas 
nacion;tes na comarca de Barretos, no Estado de S. P<tu1o, com
posto de um batalhão de infantaria do serviço, activo com quatro 
Cl•mp:1nhivs e a desig-nação de 95•, um dito da reserva, tambem 
com quatro companhias e a designação 1lo 40", o um roghnonto 
de cavallaria, com qtl:ltl'o esquadrões o a designação tio 27"; 
revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocies da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, lO do junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 871- DE 10 DE JUNHO DE 1892 

Crea nm connnando ::mperior de guardas nacionacs nn. comarca de Dous 
Corre~os, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presi•lente da B.cpuhlica dos Estados Unidos do Brazi1 
decreta : 

Artigo unico. Fica creado um commando superior do guardas 
nacionaes na comarca de Dou~ Corregos, no Estado de S. Paulo, 
que se comporit de um b:ttalhão de infantaria drt serviço activo, 
com qmttro companhias e a designação de 96•, um rlito da reserva, 
tambom com quatro companhias e a designação de 41°1 e de 
um regimento do cavallaria, com quatro esquad1·ões e a desi
gnação de 2S•; revogadas a~ disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocies da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 10 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 872- DE 10 DE .JUNHO DE 1892 

Crea nm commando superior Ue guardas nacionaes na comarca da Limeira, 
no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta : 

Artigo unico. Fica desligada da comarca de Bethlem do Des
calvado, no Estado de S. Paulo, a força da Guard<L Nacional 
qualificada na da Limeira e com ella formado um commando 
superior da mesma guarda que se comporá dos corpos já orga
nizados sob ns. 29 de infantaria, li" secção da t·eserva, ora 
elevada a Batalhão, com quatro comp:whias e a designação de 
42•, e do I• esquadrão de cavallaria, ora elevado a regimento, 
com quatro esquadrões e a designação de 29•; revogadas as 
disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, lO de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 873 -DE 10 DE JUNHO DE 1892 

C roa um commando superior de guardas nacionaes na. com are~ de Cttpivnry. 
no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos EstadfJS Unidos do Brazil 
decreta : 

Artigo unico. Fica desligada da comarca de Itú, no Estado 
de S. Paulo, a força da Guarda Naciona,l qualificada na de Capi
vary, e com ella formado um commando superior da mesma 
guarda que se comporá dos corpos já organizados sob ns. 10• e 
ll• de infantaria e 5• da reserva e de um regimento de cavalla
ria, com quatro esquadrões e a designação de 30• ; revogadas us 
disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Justiç~L assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 10 de junho de 1892, 4• da Republica. 

~LORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 874 -DE lO DE .JUNHO DE 1892 

Crea um commando superior de guardas naeionaes na. couHu·ca do Ja.hú, no 
Estado de :-;, Paulo. 

o Vice-Presitlente da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta : 

Artigo unico. Fica desligadtt da comarc<t de Araraquara, no 
Estado de S. Paulo, a força da Guarda Nacional qualificada na 
do Jahu, e com e lia formado um commantlo superior da mesm1L 
guarda que so compora da actual li~ secção de infantaria, 
ora elevaria a batalhão, de um batalhão de infttntaria do serviço 
activo, com quatro companhias cada um e :ts designações de 97" 
e 98", de um batalhão da reserva, tambem com quatro compa
nhias e a designação de 43", e de um regimento de cavallaria, 
com quatro esquadrões e a designação de 31" ; revogadas as 
disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 10 de junho àe l8i!, 4" dtt Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

<AA:AP~ 

DECRETO N. 875 - DE 10 DI~ .JUNHO DE 1892 

Ct·cn. um commDntlo :;.;uperior· de guardas nacion:1.es na comarca dn Brotas, 
no E•tado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republi·~a dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Brotas, no Estado de 
S. Paulo, um commando superior de guardas nacionaes que 
se comporá de um batalhão de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias e a designação de 99•, de um dito da reserva, 
tambem com quatro companhias e a designação de 44°, e do um 
regimento de cavallaria, com quatro esquadrões e a designação 
de :~2" ; revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Fetleral, 10 de junho de 1892,4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 
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DECRino N. 876 - DE 14 DE JUNHo nR 1892 

Hcorganizn. :t Gun.rcla Nacional da comarca de Campinas, no Estado ele S. Paulo 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Art. 1.• O commando sup<1rior ela Guarda Nacional da comarca 
de Campinns, no Estndo de S. Paulo, se!'it composto tlo 32" bata
lhão de inttntaria do serviço activo, jit, org<tnizado, do ll:l•, a 
que fica elevada a }Qa secção de batalhão do mesmo serviço, dos 
batalhões l 14° do set·viço adivo e 50" do d<t reserva e de dous 
regimentos de cavallaf'ia sob os ns. 39 e 40, ora creado~. 

Art. 2.• O~ referidos batalhões terão quatao companhi<lS cada 
um e os regimentos ue cavnllaria igualmente qu:ttro esquadrões 
cada um. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 14 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 877- DE 14 DE JUNHO DE lR92 

CrPa na comarca de Casa Bt•:-tnea., no Estarlo da ~. Paulo, dous batnllu"ies 

de int~nttari:t e dom: col·pos de cavalbria tle guardas n:\ciouaes 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unil1os do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo Unico. Fieam ct·ea,los na comarca de Casa Branca, no 
Estado de S. Paulo, dous batnlhõe~ de in!',tnt<tria do sPrviço 
activo eom, quatro comptnhms cad;L Ulll e as designações de 
100" e 101", e tlous corpos •le cavalbria, com quatro esqmvh'ões 
cada um e classilicauos com os ns. 33• e 34°, d1JVendo todtt a 
força ora creada. organiz,u·-se com os guardas nacionaes quali
ficados nas freguezias da mesnm comarca; revogadas as disposi
ções em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 14 de junho de 1892, 4" da Republica. 

FI,ORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 878 -DE 14 DE JUNHO DE 1892 

Crea um comuw.ndo superior de guardas nacionaes na comarcs. de ~anta 

Rita <lo Sapucahy, no E"tado de Minas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á conveniQncia do serviço publico, resolve decretar o 
seguinte : 

Art. I. o E' crendo um comman1lo superior de guarLlas nacio
naes na comarca de Santa Rita •lo Sapucahy, uo Estado de Minas 
Geraes, que se comporá de dou,; batalhões de infantaria do serviço 
activo, com quatro companhias cada um e ns designações tle 109° 
e I 10", e •le um batalhão do serviço da resei'Va, tambom com quatl'O 
companhias e a desig-nação de 68°. 

Art. 2. o Os corpos se organizarão com os guardas nacionnes 
alistados nas referidas comarcas ; revogadas as dispo.>ições em 
contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o façtt 
executar. 

Capital Federal, 14 de junho de 1892, 4° da B.epuiJiic,t. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 879 -DE 1·1 Dg .JUNIIO DE 1892 

Crea nm commn.ndo superior de guardas nacionaes nn. comarca de Poçanhn., 
no ~staclo de 1\linas Géracs. 

O Vicc-Pt·esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta : 

Artigo unico. Fica crendo um commando superior de guardas 
nncionaes na comarca de Peçanha, no E~bt•lo de Minas Geraes, 
que sn comporá de urn batal11ão de infantal'ia do serviço aeti v o, 
com quatro companhias e a designaçlo de ll2°, e de um dito da 
reserva, tnmbem com quatro companhias e a designação de 60"; 
revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado •los Negocias da Justiça assim o faça, 
executar. 

Capital Federal, 14 de junho de 1892, 4° da R<lpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 880- DE 14 DE .n:xHo DE 1892 

Crea um comm~nrlo de cavallaria de ~uarda~ nacionaes na com:-trcn. de Pouso 

Alto, no Estado de :'>Iinas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unhlos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica. crearlo na comarc•t do Pouso Alto, no 
Estado de Minas Gerae~. umcomman,lo de cavallaria, com qaatro 
esquaurões e com a llesignação de 13" e que se organizará com 
os gu::wdas nacionaes qualilicauo;; nas fr·eguezias da comarca; 
revogauas as disposições em contrario. 

O Miuistr·o de Estado dos Negocios d,t Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Fet.leral, 14 de junho de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

J.'e1·nando Lobo. 

DECRETO N. 881 - DE 14 DE .JUNHO DE 1892 

Iteorgnni?.a a Hnard:t N:1rionrt.l tl:t comar1~a de P~l'ahyhnna. no E~t:.vlo dP 

Minas Gcrnc". 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unirlos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. A Guarda Nacional da comarca rlo Purahybuna, 
no Estado de Minas Geraes, se comporit rlos actuao~ batalhões do 
infantaria do serviço activo ns. 3:~· e 19• da reserva, e dos de 
ns. 111", ll2", 113" e 114" do serviço activo e G8"da reserva que 
serão organizar los todos com quatro comp.mhias cada um, e de 
um regimento de cavallaria, com quatro esquadrões e a desi
gnação de 14°, a que fica elevado o actual 14" esquadrão ; revo
gadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocias ua Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 14 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 
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DECRETO N. 882- DE 17 DE .JD~I!O DE 1892 

:\ ppro\a, com modificação. o projecto tle reforma dos cst~tntos do Banco 
de Cre,Jit,, R•·al Je "·Paulo. 

O Yice-Pt·esidente ua Republica uos Estados Unidos do Bra.zil, 
nttendenrlo ao que requereu o Banco de Cretlito Real de São 
Paulo, socie l:ule anonyma, com sede n:t Capital do Estado de 
S. P<~nlo, o representado por sua directoria, resolve approvar o 
projecto de reforma dos estatutos do mesmo banco, adaptado 
pelos respectivos accionistas em asscmbléa geral extraordinaria 
de 4 de maio Jo corrente nnno, fazonuo-se, por,·lm, a sogninto 
modilic;1ção : 

« Os §§ 5° e 6° da alteração proposta ao art. 5° deverão ser 
modificados de accordo com o art. 33 do decreto n. 434, de 4 de 
julho do 1891. » 

O Ministro uo Estado dos Nogocios da Fazen1ln. assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 17 de junho de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Pnuln Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 883- DE 17 DE .JUNHO DR 1892 

Concede autorisa~ão ao Banco União A~;t·icola do llrnzil <]., credito real, 
prtra nugmentar o 8eu capital até ao m~ximo de :;o.OOO:OOO$, mediante o de 
diversas e:nprezas industriaes e commerciacs, que com clle se fundirem. 

o Vice- Presidente da Repub!ica dos Estados Unidos do Brazil, 
attenden•lo ao que requereu o Banco União Ag-rícola elo Brazil, de 
credito real, representado pot• seu presi1\ente, R .. J. Kinsman Ben
jamin, resolve conceuer-lhe autorisação para, ouvido o conselho 
tlscal, acceitar a juncçã.o ou incorporação de estabelecimentos 
congeneres, ou sociedades anonymas de reconhecida utilidade ; e 
augmentar o seu capital até ao maximo de 50.000:000$, recebendo 
dos mesmos estabelecimentos ou sociedades a parte realizada tios 
respectivos capitaes, conforme a proposta adoptada pelos accio
nistas do referido banco, em assembló<t geral extraordinaria de 
7 de maio do corr~te anuo. 
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O Ministro de Estado dos Negocios da Fazen1la assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 17 de junho de 1892, 4• da Repub1ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. dli! Paula Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 884- DE 17 DE JUNHO DE 1892 

Declara qne ao curador dns massas fallidas sõmente cabem custas, cnlculadas de 

accortlo com o art. 147 <lo decreto n. Ul7 de 24 de outubro d,, t.~uo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos tio Brazil, 
no intuito de manter em toda a sua integridade e pureza a 
instituição do Ministerio Publico, creado pelo decreto n. 1030 de 
14 de novembro de 1890, e tendo em consideração o disposto nos 
arts. 210 e 211 do citado decreto: 

Resolve declarar que o Jogar privativo do cura•lor fiscal das 
massas fallidas, creado pelo decreto n. 139 de 10 de janeiro tle 
1890, foi extincto pelo citado decrete n. 1030, cessando, por
tanto, a commi~são autorisada pelo decr<)to do sn:t creação ; e 
que ao actual curador das massas fallidas, ot·gão do Ministerio 
Publico, sómente cabem custas, calculadas de accôrdo com o 
art. 147 do decreto n. 917 de 24 de outubro de 1890. 

O Ministro interino dos Nogocios da Justiça assim o faça ex
ecutar. 

Capital Federal, 17 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 885 - DE 17 DE JUNHO DE 1892 

Estabelece algumas regras sobre a contribuição para o montepio dos offi 

ciaes da Armada e classes annexas. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que expoz o Ministro de Estado dos Negocios da 
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Marinha sobre a. necessidade rle regular o modo de fltzet• a con
trib,tição para o montepio dos oiilciaes ria Armad1 e classes 
annoJx-ts, e consi-:lerando : 

Qne o beneficio conce<lido aos herdeiros dos otfi·Jiaes •la Ar
milt:a. pelo art. 8• do decreto n. lll8 A tle 30 de •lezembro rle 
188!t, torJwlo extensivo aos dos olllciotes das classes aunexas pelo 
decreto n. 33G A de 16 de abril de lR90, encontra em muitos 
casrs ~rPnrles lJirllculdades p:tra ser aprovcit<tdo, por faltarem 
aos u1esmos herdeiros os meios necessarios para se habilitarem ; 

Q.te o pr~1cedente estahelecido pelo aviso d;~ Mini~torio t.la 1\Ia
rinll<t soiJ n. 1733 de 10 de julho de 1874 não pórte deixar de 
~e r in voeado, por contribuir partt tal fim ; 

Qae os poderes publicos toem o imperioso e indeclinavel 
dever de curar dos interesses das corporações militares, pelos 
multi pios e grandes sacriticios que dellas exigem ; 

Resolve : 
Art. I. • Os o!liciaes da Armada e classes annexas do serviço 

activo, logo que contarem 35 annos de serviço, poderão pagar 
as quotas correspondentes á contribuição de treze mezes para o 
mor.t"pb do l•osto immediatamente superior. 

Art. 2 .• Si, depois de feita esta contribuição, forem os offi
ciae:-: promovidos, poderão elles tltzer nova contribuição, de 
accardo com o artigo anterior. 

Art. 3.• A's vi uvas e herdeiros dos officiaes qne e;;tiverem nas 
con-liçõe:; dos arts. I• e 2• e fallecerem sem ter feito a contribui
cií.o ?aeulta la pelos referidos artigos, se fará, no primeiro paga
meu to do montepio, o desconto das quotas corre::lpond•mtes a. 
tre:'o meze;; de contribuição do posto Immediatamente superior 
ao em que tiver fallecido o oficial. 

Art. 4.• A's viuvas e herdeiros dos oillciaes das diversas clas
ses da Arm:vla, que fallecerem com menos de 35 annos do servi
<.'O ( nilo lwnverot•l contribuído com as quotas corre ;pondcntcs a 
t~e· e nwzH pa1•a o montepio do posto que tinham ao tempo de 
sua morte, descontar-se-Ita no pagamento, que se IIns houver de 
fazer, as quotas que fa.ltarem para completar essa contribuição, 
atir•l rio ter!')m direito ao montepio desse posto . 

. \rt. 5.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Contra-Almirante Custodio José de Mello, Ministro de 

Est;1tlo dos Negocio;; da Marinha, o faça executar. 
Ca~ibl Ferleral, 17 de junho rle 1892, 4• da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio Jose tle 1lidlo. 

Poder Executivo i.892 il 
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Dl~CH.ETO N. 886 - DE 17 ])FJ JUNHO lJI~ lKD:!-

c.·.)a. n COI!llltt\llllfl .•mperior Uo Gnar(b. Nadon.1.l l!.:t t~OI!I:ll'!'~ •l•} lLaitnha, ]]f) 

E~La.rlo tlo I 1ar;.·t. 

o Vice-Presidente da H.epuiJlica dos Estado,; Unidos do IWazil 
resolvo decretar o seguinte: 

Art go unico Ficá creado mt Cjmmrc~t do ltaitnkt, 'no Estado 
llo Parà, um rommando superior do guardas nacionaos quo :-:e 
comporú do 4rí" palhão tle iufautaria o do 8-1°, com quatro cotJl
}líUthias, a quo Hca elovatla a 12a Hccção de,h:ttalhilo, para c~so 
lim l"cparados do commando supcriol' da mesrmt guarda. da eo
marea de Santorcm, c de mais um !Jatalhã.o de inf<lllt:tria, (lo 
quatro companhias, c a desig-nação de tl5'', o que se or:;auimr:'t 
110 município de Aveiro; revogadas a:> tlispo::;içoes em contrario. 

O Ministro do Estado dos Negocies lla Ju::;tiça as:,im o faça c~;
ecutar. 

Capital l''ederal, 17 do junho de 18!!2, 4" da ltepublica. 

FLOLUA:'>IO l'E!XúTO. 

Fenw;~do LuiJo. 

DECH.ETO N. 8:17 - ng 17 llt<: .wN 110 t>B 1892. 

Cr•'a um C'OIIIllt:tll•l!J snp'·riot· dn Gnarda.'-' i\arifJI\.1.1?':-; na ··onl;lrca d1_' l'ir:l\~i,:;.:l:t 

nu E.')tad.J t!f~ ~. Paulo. 

O Vice-Presidente da .nepnblica dos Esla(lo:> Unido;; !lo Bmz.il, 
at tontlemlo it convcni•mcia do :;crviço publico, resolve decretar o 
gO!:[Uill te: 

Art. 1." E' creado na comarctt (\e l'im.cicaha, no Estado tio 
S. Paulo, um commando suporior de gnrLlas nacionao:> quo se 
compori1 do actual 36" hatalhão tio infantaria, 1\o mais um cem 
quatrocomvanhias e a designação de lo;; o, da 17• secção do batallüo 
da reserva, ora elevada a batalhão, com a designação Jo 4tin, e r lo 
zo regimento do ca v aliaria, com quatro esquatlrõc~. 

Art. 2." Os reler·idos corpos e reg-irnen tos serão m·ganiz:Hlo,;: 
O ::()"batalhão do infantaria, na vill;~ de S. Pedro e frcgnl';:ia 

de Santa Maria ; 
O 105u c o 2" regimento (!e cavallaria, na cidade de Piracicaba 

o villa de Santa Barbara; 
O 46° hatalhão da reserva. em todtt a comm·co. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em CL>ntr<lrio. 
C1.1pital Federal, l7 de junho de 1892, 4" da-ltepublica. 

FLORIAKO l'F.IX010. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 888- TlE 17 DE .JUNHO DE 18D2 

('re 1 UHJ rommattdo superior (1c g-na.r•las uacion:u~:{ 11:1. conwrc:t do Rio claro, 
no Estado 1lc S. l'aulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attemlendo a convoniencia do serviço publico, resolvo decretar o 
seguinte : · 

Art. 1." E' creado na comarca do Rio Claro, no Estado de 
S. l'aulo, um commando superior de guat·das nacionaes, que se 
compora de dous batalhões tio serviço activo, com quatro com\m
nhi~ s e as designações de 10:1• o 1 04", da actual lG" secção de xt
talLào da reserva, ora elevada a batalhão com a designaçü.o de 
45•, e do I• regimento de cavallaria com quatr·o esquadrões. 

Art. 2.• Os ret'eridos batalhões o regimento serão orga-
nizn:Jos: 

O 103• de infantaria, na freguezia de S .. Jose do l-tio Claro; 
O IU4•, na tia Senhora da Conceição de Itaquery; 
O 4::>" da reserva e o regimento, em todas as freguezias da 

comarca. 
/u'l. :~."Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro do Estado tios Negoeios tia .Jm;tiç~t assim o litça 

executar. 
Capital Federal, 17 de junho de 1892, 4" da Republica .. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 88D- DE 17 111<: .JIJNIIO IJI~ 189:? 

Crea um rf'gimento decavaUaria dn. <luarda. Nadonal na eomarf'~t do Vi~I)Sa, 110 

Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Rcpublica tios Estados Unidos do l:lmzil 
reso I v e decretm·: 

A "ligo unico. E' creado na comarca do Vi~·osa, no Estado do 
Com'á, um regimento r! e ca vallaria da Guarda Nacional quo 
seri1 Ol'ganizado nas f'rcguezias da mesma comarca, com quatro 
esquadrões e a designação de 22"; revogadas as disposições em 
contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça a5sirn o faça 
exer:utar. 

Capital Federal, 17 de junho de 1892, 4" da Republica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 800- DE li IJE .Jl~!'<J!O DE 1892 

Cren. U'11 bnt~lhã.o dP- infnntn.ria e um regimento de cavaUaria. rb. Goarrl a 

~acionai na. comarca de Assar6, no Estado ,lo Ceará.. 

O Vice-President~ da RepnlJlica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: · 

Artigo unico. São cJ'earlo~ na comarca de Assaré, no Estarlo 
do Cearà, um batalhão de inl"tmtarh~ do serviço activo e nm regi
mento do cavallaria que Herão org-anizados m,s freguezias da 
dita comarca, tendo o lmtalhão quatro companhias e a desi
gnação de 73° o o regimento quatro esquadrõoil o a numeração 
de 23° ; revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocies da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 17 de junho de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 

DECRETO N. S!H - DE 17 DE JUNHO DE 1892 

Crea. dom~ halnlhi)ps de infantaria, um do snrvi~o activo e outro da reserva 
na comarca da. Granja, no Estado do CP-a.r~t. 

O Vice-Presidente da Republica rlos Estados Unitlos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fictm creatlos na comarca da Granja, no E~:;t::vlo 
do Ceará, dons b:ü:tlhões de infantarht de guardn,; 1w.cionaes, 
sendo um do serviÇo activo e outro da roscrva, quo ser:\o or·g<\
nizados na freguezia de Camocim, com quatl'O companhias e :~s 
designações de 72° para o batalhão da activa e de 37'' para o 
da reserva; revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justir;a assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 17 de junho de 1892, 4° tl:t H.epnblica. 

FLORIA :'li O PF.IXOTO. 

Fe1·rumdo Lubo. 
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DECRETO N. 8!H A - DE 24 DE .JUNHO DE 1892 

Crea. um commando superior de guardas na.dona.es na comarca. de Prados, no 
ERta.do de Minas GeraP-R. 

O Vice-Presidente da. Republica dos Estados Unidos do llrazil 
decreta: 

Art. I. o Fica creado na comarett de Prados, no Estado de 
Minas Geraes, um commando superior de guardas naeionaes que 
S<l comporá de dous bat:tlhões de infantaria 1lo servh;o activo ::;ob 
o~ ns. 122 e 12:~ o de um bat:tlhão da reset·va com <L desi~naçilo 
th 73", com quatro companhias cada um, os quaes se organiz:~rão 
com os guardas qualificados nas freg-uezias da mesma comarca. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em ·contrario. 
Capital Federal, 24 de junho de 1892, 4• da Repuhlica .. 

FLORIANO PEIXOTn. 

Fernando Lobo. 

DECRETO No 891 B- DE 24 DE JUNHO DE 1802 

C roa um comma.wlo superior de guardas nacionaes na : eomn.rr.a de Piumhy, 
no Estado de :Minas Geraes. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bradl 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica desligada da comarca do Rio Grande a força 
da Guarda Nacional alistada na do Phimhy, ambas no Estat;lo de 
JHinas Geraes, e com ella crearlo um cummando superior de 
guardas nacion:tas que se comporá do batalhão r1e infantaria 
n. ·19, já organizado, e do de ri. 72 da reserva, com quatro com
pa[lhia:,, a que fica elevada a 6• secção do batalhão desse serviço, 
tambern já organizada nafreguezia do 49° batalhão; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 24 de junho de 1892, 4• da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobu. 
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DECRETO N. 891 c- DE 2-1 DE JUNHO DE 1802 

Crea um commanrlo superior de guarda• nacion~es na comarca ,Je Ca1opo 

llcl!o, no Estado de Mina~ Goro.c.,, 

O Vice-Presi,1ente da Repnblica dos Estados !Jni,los do Brr,zil 
resolve decretar o seguinte: 

Art. I.• Fica creado na. comarca de Campo Bello, no EstJ.do 
de Minas Geraes, um commando supet•ior de gmtrdas naciot.ctes 
que s.e comporá de dons bat!'lhões de inf:lntaria, de quatro ?cm
panhtas cada um e as destgnações de 121" do servtço acttvo e 
71• do da reserva. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 2-1 tle junho de 1892, 4" da Republica. 

FLOltiANO I'EIXOTO. 

Pernnndo Lobo. 

DECRETO N. 801 D - DF. 24 I> R .WXIIO I> R 18!12 

Cl't•:-t u:u enn11u1.ndo ~uperinr d" gu:trd:lS nacion~v~s n:ts c~llnrtrc~s tl•• ~fuzrtm• 

IJinho P C:th11 Y~>rtlt•, uo E~t:ulo ·1~ :Min:l~ tier:l~~~. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estado8 Unidos do Brrozil, 
attendendo á convcniencia do serviço publico, rc:;olve ,Jeerctar: 

Art. 1 . o Fica desligaua do commando sn periot• tia comarca 
de Caldas, no Estado de Miuas Geraes, a força da. nu trela Nacional 
qualificada nas de Muzambinho e Cabo Verde, no mesmo Estatlo, 
e com ella creado um commando superior da ret'erida gua!'tla 
que se comporá tio 62• batalhão de infantaria, 42• lmtalhão d;t 
reserva, já org-anizados, da 5a secção tio serviço activo, ora. 
elevada a hatalhii.o com a designação de li ()•, e mais um bata! hão 
de infantaria sob n. 120, com quatro companhias~catla nm, c dons 
regimentos tie Cil.V<tllaria, com quatro esquadrões c:ttla um e as 
designações de 14" e 15". 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contMrio. 
Capital Federal, 24 de junho 1le 1892, 4" da Ropuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Pernallflo Lobo. 
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DRCRETO N. 801 E- DE 24 DE JUNHO DE 1802 

Ct·na UJ:tis nm L.1tal1Jão do infant:uia. do ~crdr:o acti,·a e um reg-imento de 

eavalla.r·in. do g-n1.r•la~ 111ciou:-to;; n:t ''.Hll'lt'e1. 11., :\f:tch:tllfJ, no Estadu de~ ?\finas 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á convenioncia do serviço publico, resolve decretar: 

Art. I.• Ficam crea•los na comarca do Machado, no Estado do 
l\Jinas Gnrn.cs. mais um batalhão do inf;tntaria do sorvi•:o activo, 
C•llll •Jnatro cómpanhias e a designação de 118°, e um regimento 
de c:wallaria, com quatro esquadrões e a designa•,,ão de Hi", os 
quaos serão orgcmizados com os guardas nacionaes Qtmlitlcados 
nas freguezias da. mesma comarca. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 24 do junho !lo 1892, ·i" 1\:t Repnblica. 

FLOIUANO l'ETXoTO. 

Fi'l'nando Lobo. 

DECRETO N. 891 F- DE 24 DE .JUNHO DE 1892 

Ct·e:-~ um h:ltalhãn do infa.ntari:-~. 1le g-uar~Ias 11acion:-te~ do ~fwvi~o :ldh·n H3. 

Cillll:l.t'C:l. <h~ Mina" ri I) n in tlo! Cont:t~, Jll) Estad n d:l lhhia. 

O Vice-Presidente tia n.epuhlic:t dos Estados Cnidos tio Br•azil 
f l<!CI'C t:~: 

.\rtig-o nnico. E' creado 11a comarca tio Minas tio Rio do Contas. 
no E~tatlo da, Bahia, nm lntalhão de inr,wtaria de guardas n:t
cionaes do sorviço activo qno ser'á organizado na fl'eguezia do 
Bom Jcsu;~ do Rio de Contas, eom fJUatro companhias o a, tlesigna-

~t;>ão de 124°; revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 24 tlc junho d•J 189.2, 4• da H.cpuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fanmulo Lobo. 
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DECRETO N. 8\l2 - nE 2!'í nE .JUNHO nr. l8U2 

Amplia o n.rt. 1°, pnrngrapho unico, do rf"gul:'tmrmto p:tr:t. :'\ r.ommi::;siín 
Technica Militar Consultiva. 

O Vice-Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil, 
attentl,mdo ás ponderações feitas pela Commissão Teclmica Mi
litar Consultiva, resolve mandar considerar membro con:cultivo 
da mesma eommissão o director do Laboratol'io Chimico Pltar • 
maceutico 1tlilitar, fic:.tnrlo at-sim ;.mpliado o art. ·1°, pang;tpho 
unico, do regulamento quo baixou com o decreto 11. •J:l::l, do -1 do 
jull10 do anno proximo passado. 

O Ministro de Estado dos Negocios da. Guerra 2\.b~im o t,;uJm 
entenJido e expeça os despachos necessl\l•ios. 

Capital Federal, 25 de junho de 1892, 4• da Ropublica. 

FI.OIUANO l'EIXOTO. 

Francisco Antonio de Moum. 

DECRETO N. 893 - DF. 25 DR .TUNIIO DR lR92 

Di noya. orgnnização ú. Gunrdn. Nacional •la. comarca rl.{' Tii':t(lenlos. no 

Estado tle ll!inas Geraes. 

O Vice-Presidente d:~ Republica dos Estados Uni1los do Bm:dl 
resolve decretar o seguinte : 

Art. I.• A Guarda Nacional da comarca de Tiradentes ficarit 
composta dos actnaes batalhões soh ns. 20• do sel'viço acti v o e 
16" do da reserva, ora reduzidos a quatro companhias, e de m:~is 
dous batalhões com ig-ual numero 1le companhias e :~s design ~t;Õé''> 
de 113" do serviço achvo e 70" do da !'<.!Serva e qne serão Ol'gani
zados: 

O ll3" com os guardas da 5a e 6 .. companhins do 29" !J:Jt[IJhão 
e os qualificados no município de S. João d'El- Key; 

O 70" com os guardas da 5a. l'l fia companhias •lo 20• batalhão 
e os do serviço da reserva alistados no referi, lo muuicipio. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 25 de junho de 1892, 4• da Repnhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenwndo Lobo. 
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DECRETO N. 89,1 - nE 25 DE .JTJNI!o DN 1892 

·crea um comman•lo ~nperior •lo gnartlas naci0nat•!õl. n:t- •:oJH:n·c:t do Hiheiriífl 
nonito, TW l~st.:vlo tln ~- P.:tn!o. 

O Vice-Presidente da Ropuhlica •los Estados Tlnidos •lo Brazil, 
attendewlo á conveniencia ·'o ~,ervi~o pnhlico, re,;<llvc (lecrctar: 

Art. 1." Ficn. creado na comarca do Ribeit·ão Bonito, no Es
tado de S. Paulo, um comman,Jo superior r\ e guardas nacion;,es 
que se f'omporá de um hat;dhão do infuntarh~ do serviço activo 
com a 1\Psi "'Ilaç-ão do I:l3o u nm batalhão do ~erviço (h re~erv;t 
sol, li. ()1•,"'com quatro companhias c:u\a um, os qnnesso org-aBi
zariio com os guardas quulilic;vlos nas freguozia:; da nwsma co
marca. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 25 de junho de 1892, 4• da Rcpuhlica. 

Fr,omANO P~<:n:oro. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 804 A - m: z:-, nr. .ru'< 110 DE 189:! 

Crea um ff\~Írnento de cavallaria. rle g-uardn.s nadonaes na coJnarc:t. •lfl ~anta 

Rita do Sapucahy, no E:->tado rle .Minas (~e,·aes. 

O Vice-Presi•lente dtt Rcpuhliea (los Estado~ Uni•\o,: do Br;tr.il 
decreta: 

.Artigo unico. Fica creado n;t comarca. de Santa H.ibt rio SapU· 
cahy, no Estado de MinasGeraes, um regimento de cavallaria 
de guardas naciona.es, com quatro companhia~'' a designação de 
34•, o qual se organizara com os guardas qualificados nos distri
ctos da referida comarca; revogadas as dispo~ições em contrario. 

Capital Federal, 25 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FJ,ORIANO PEIXOTO. 

Fernrmdo Lobo. 

DECRETO N. 895 - 1m 25 nr. .JUNHO DE 1892 

Cren um commando Rnperior de gut\rdas: n::tcionae~ na ~onJal't::[l. de Tieh~, n,.., 

Estado do ~. Paulo. 

O Vice-Presidente d;t Repuhlica dos Est;Hlns l:nidos •ln Brazil 
resolve dect'etar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado na comarca tle Tietú, no Estado de 
S. Paulo, um commando superior de guardas nacionac8 que se 
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comporá tio 11" batalhão tle inf,mtarbt, para eR-:f' nm tlesligado 
do eommandn ~llJII'riut' da nw~ma g·n:u·,[a da. com:tl'ea dt• C:!pi
Val'y, e do 100'' haütihão ti<~ inr,mtat•i:t e :ln·• regimento tle ea
valla.ria, ot':t Ct'<~allu:,, este com tjttalro csquatlrõt~~ n aquelle com 
igual numcm tio companhi~s. orgauizarlos na:> ft·egnezia~ tb 
comarca; rcvogatlas as rliRposir,,<íes em contrJ.rio. 

Capibtl Fetleral, z:í tio junho tio lX\12, I" da Rcpuhli<'a. 

Fr,OTIIA!\10 PEIXOTO. 

Fernando J,ol,o. 

DECRETO N. R\l:í A - DF. 2f.: TIF. .JUNHO IJF. IR\1? 

.\ppro\'n.. Ctllll !lltl'l':l.Ç•'"ie~. :t rcfOL·nw •lo~ P:-.:l:llnto~ cl:1 ~n<'i••d:l.tl~ :'\1\nnyum 

tlcnollliDatln Cnmp:-tnhin COO)lüt'[tliv:l de Cowmmo nonH•<..;lico I' .\f~ricnl~ 

rlP :i\n\'.1. FrHntr~•). 

O Vico-Pre;;itlcnte da H.epnhlica. tios Est:ldos Unidos tio Brazil, 
nttondentlo ao que rof'}ucrcu o DL'. Galtlino Antonio tio Vai' c, 
fundador o pt·esidcntc rl:t societhvlc anonyma rlcnnmina'h Com
panhia Cooperativa de Consumo Domedico o Ag-rícola tio Nova 
I<'riburgo, resolve approvar, co:n as altomções nbaixo rlccla
raclas, a reform:1 dos respectivos estatuto;;, a,Jopt.arl:t por St~ns 
accionistas em a5scmbléa geral cxtraor,[inaria tio :m de maio do 
corrente anno, a saber: 

Art. ·L"- Rctlij[l.-SC do f;cgninte modo : 
« Quandn o accionista deixar tln. c[ectnat' a entt'ath, pro

Ct)der-se-ha nos termos dos art~. :n c :l! do rlncr·eto 11. -134 tlc 
4 de julho do IR91, salvo c:1so de l'iJrça maior, pr·ovada incon
tinente, sendo-lho então concedido 11ovo pm:t.o de :lO r lias rlm·anto 
o qu:tl devorá litzcr a entrada o mais 10"/, sobre a impot'tancia 
da mesma.» 

Art. 35.- Deve ser assim redigirlo : 
« Si, d·urante o trimestre em qne o conselho fiscal tem <lo pro

cetlor nos exames a que se refere o art. 120 <lo <lecreto 11. 4:~1 
do 4 de julho de 1891, se achar impetlitlo rio funecionar, a rlire
ctoria convocará extraortlinariamente :t a.ssmnbléa geral para 
procetler á eleição de novo conselho fiscal que emitta parecer 
sobre o estado da companhia o as operações do anno social.>> 
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O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça 
executar. 

Cnpital Federal, 28 •lo j11nho de 1892, 4° da Rcpuhlica. 

Ff,OIUANO PEIXOTO. ·j 

F. de Pmda Rorl1·igues Allles. 

DECRETO N. ROr. - JJN 20 r>F. .JUNHO m~ I H9~ 

Con~oli,la. as di~po~i~ões em vig-or relativa~ no~ ditl.•n·ent~~(Rnrvi(:.o~ tb. A~~i~

tencia l\IPdico-Le~al 1le Alirn:lJlo~. 

O Vicc-Pre~iflentc tln. Iwpuhlicn. tlo~ Estados Unido~ •lo Brazil : 
Attendcn•lo á conveniencia •lc con~olidar a~ dispo~i,ões em 

vigor relativas aos •liiTermlte~ !4rnir:o:> da. A~sistencia !11etlico
Legal •lo Alicwulos : 

Resolve qne na mesma Assi;;:t,encia ~c observe o rcgula.meul.o 
que a este acompanha, a.s,;ignal!o pelo Mini::d.ro de }<};l•ulo do~ 
Ncgocios !lo Interior. 

Revogam-se as disposições em contrario. 
Ca.pital Fe<leral, 29 de junho •le l8D2, 4" o la Republica. 

FLORIANO pgiXOTO, 

Hep:nlamento, a que se refere o decreto n. 89G 1lcsta 
data, para a As~istcncia Me1liro-Legal tle Alie
mu1os 

CAPITULO I 

DA ASS!STENCIA MEDICO-LEGAL DE ALIENADOS E SEUR JIJNS 

Art. 1. 0 A Assistencia Meuico-Legal ue Alienados, constituiun. 
com o Hospicio Nacional, as colonias S. Bento o Conde uo 
Mesquita, na ilha uo Governador, e os asylos da mesma natnrer.a 
que forem creados na Capital Federal, tem por fim soccot•rer, 
gratuitamente on mediante retribuição, os in•livioluos ole mnhos 
os sexos, sem distincção de nacionalidade, e que, eufm·mos de 
alienação mental, carecerem de tratamento. 
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CAPITULO II 

L'A DIRECÇÃO GERAL DA .\SSISTENCIA E RESPECTIVO PESSOAL 

Art. 20 o A direcção geral da Assistencia. será confiada a um 
métlico. de compctencia provada em 6iitUf!O!'; psychiatricos, o qual 
r~·si,liríl em uma das ca:;as pertenccntt!s ao Hospício Nacional. 

Art. :). o O funccionario a. que S<l rc!'nt'<) o artigo anteccdrmtn 
serit nomeado pot• decreto o tPt'il as so:.;·ninles attt'il:niçii.•s: 

1o o Supel'intcnrler em totloc: os sm·\-i<;>üs da .\s~istoneia ; 
20" Prupót• ao mmistr•o du iutoriot• a nomc:1<;:lo c exoneração 

dos merlicos da Assistoncia, du rlin~dor das rolonia~, do se
cretario, tlo a•lmiuistra.•lor do Hospi,~io, do ··ntltatlot' o o:;cri
pturarios ; 

3. 0 Nomear, contractar on adlllitt.ir, o disp•)nsar os denmis 
empregados, com excepção d•1.quellcs rpw !'or·etu •lo nollleaçiio rlo 
outros funccionarios da Assistencia ; 

4 o o Distribuir convenientemente o serviço clinico ; 
5o" Despachar os requerimentos que lhe forl)[n dirig-irlos para 

admiss[o provisoria do eurcrmos von~ionbtas ·~ para certidões ou 
attestados ; 

6. o Autorisar a matricula. dos enfermos, ú vbht do:; pare
ceres de quo trata o n. 7 do art. 15 tlesto reg-ulatuento ; 

70" Ül'l]Cnal' a tran~fi't'IJlleÍa. do:l Cllr<~l'l!lO~ dl)S[itl:tdu;; ;'t~ ('.OJO
niaS; 

8o" Conceder lieonça para se ausontarem aos enfermos a quem 
pu.ler aproveitar a sahida, tempor;1ri<t dos asylos; 

9. o Autoriz:tr o pagamento das folluts do po:;sual e das des
pezas miudas, e a compra do qno fôr nocessario ú Assi:;;toneia ; 

lüo Rubricar e rometter ao :\Iinisterio do Interior, para 
serem pagas no Thesnuro Nacional, as contas do fornecimentos, 
depois de relacionadas o processadas na contadoria da ,\:;,;is
tencia. ; 

I I o Abrir e rubricar as pt·opostas apresentadas, em virtude 
de concurrencia publica, para os fornecimento~, e mandar lavrar 
contractos com os concnrrontos preferidos, it vista dos mappas 
comparativos feitos pelo administrador 1lo Hospício o pelú 
director das colonias ; 

12o Attender a toda-; as reclamações que lhe forem diri
gidas, levando-as ao conhecimento do mmistro do interior, 
qun.ndo se tratar do aug-mento de despeza ou de objecto que, 
pela sua importancia, reclame a intervenção daquella auto
ridade ; 

I~. Assignar toda a correspondencia, cujo sentido inrlicarà 
nos papeis que receber ; 

14 o Dirigir-se a quaesquer autoridades sobre assumptos 
relativos á Assistencia, fazendo-o por intormodio tlo t.linisterio 
do Interior quanto aos outros Ministerios ; 
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15. Solicitar do ministro do interior o adeantamciito da 
qmw tia necessaria para attcnder ús despezas com o pessoul 
e :'ts de pt·ompto pagamento ; 

lli. Apl'e~eutar, no principio rle carla anno, ao mini,;tr·o do 
interior n ro!atorio dos meios the!'apeuticos empreg-ados no 
tt·atameuto rlos enformos, devendo ser· es:;c trabalho acompa
nhado das respectivas estatísticas, das observações scientilicas 
mais interessantes e de uma exposição referente a economia do:5 
diversos estabelecimentos da Assisteucia e ás demais or- ·qrrencias. 

Art. 4. 0 No,; impedimentos repentinos do directol' g-orai da. 
Assistencia, :q;sumirà a tlirecçilo dos serviços o medi co mais 
antig-o do Hospício Nacioual. Nos impetlimentos prolong-ados, 
porém, sm·it o director geral suhstituitlo por medico nomeado pelo 
ministro do interior, mediante proposta do mesmo director. 

Art. 5. o A Directoria da Assistenci:t, estabelecida no odHicio 
do llospicio Nacional, ou em dependencia deste, tel'á o seguinte 
pes:;oal: um secretario, um cont:u.lor, um primeiro escripturario, 
um segundo escripturario, dous amanuenses, um porteir·o, um 
cobrador e um continuo. 

Art. 6. 0 Ao secretario; <Jue servirá sob as imme•liatas ordens 
do director geral, compete: 

1." DesemprJnhar os tr:thalhos collr!ernr:mlos ao recehill~<mto 
1b. eol'respomlencia do Ministerio do Interior e de outras autori
dades o dos requerimentos de qualquer natureza, bem assim 
incumbir-se do preparo d<t correspondenciv, o!llcial d;t Directoria 
para as mesmas autor·id:v1es e do <lespacho e destino rios reque
rimentos ; 

2." Informar os requerimentos de arlmissilo do enfermos pen
sionistas ou gmtnitos ; 

:J." Pass<tr e ,;ubscrever as certidões requeridas á Dit·ectoria; 
4, o Ter a :;eu cargo a matricula dos enfermos e o assou ta

nwnto dos emp1·eg-ados <h Assi,;tencia, no quo ser:"t auxiliado 
pc,lo amannense da contarloria que for· desig-nado pelo dirr>ctor 
gnral, em<tuanto nii.o für crca<lo o lugar do auxiliar tlo secre
tnrio ; 

;,." Organi7::u·, diariamente, com totlos os esclarecimentos, um 
mappa, em duplicata, do movimento tio Hospício, rem•Jttont!o 
um exemplar no administrador e archivaudo outro; 

G. 0 Annunciar, em nome da Director•ia Geral, o recebimento 
do pr·opostas para a compra de g·c,rwl'os o o mais <Jne flll' ]'l'l'r.iso 
ao Hospício o suas rlependencias. 

O secretario serit substituído, em seus impedimento~. pelo 
empregado da contadoria 1ue o director gera.l designar, ou por 
pc~soa estranha, nome1da pelo ministro do interior·, mediante 
propost[t do mesmo diroctor. 

Art. 7. ° Compete ao contador·: 
l. o Arrecadar o fazet· arrecadar <t renda d<t Assistencia que 

nii.o for directamente recebida pelo Thesouro Nacional ; 
2. 0 Entregar, mensalmente, ao Thesouro a renda prove

niente das contribuiÇões aôs enfermos à o prodnctó de verhas 
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do pequeno valor ; e, orn seguida ao recebimento, as quantias 
que provierem de outras verbas do rncoita ; 

:l. 0 Hoco!Jer do director geral as quantias nocessarias para. 
<tS tlespezas com o pessoal o para as de prompto pagamento ; 

4." Entregar ao administrador do Hospício e ao director das 
colonias, á proporção quo for pedida, a impm·tancia marcada 
para dospezas mimlas dos respectivos estabelecimentos ; 

5." l<'azor outras despezns de prompto pagamento autorbatlas 
11elo director geral o as dcspozas mindas da contadoria ; 

r, ... Bntregar ao administrado!' 1lo !Iospicio a. quantia neces
saria para S<ttisfazoi' a rlospozas tlll entorramento ; 

7." Api·osentar ao diroctor geral as relações d0s enfermos 
cujas pensões estiverem em atrazo, afim do serem romettidas ao 
ministro do interior, que requisitarit do da fazenda a cobrança 
oxecnti va ; 

~." gxpór, por ei:Wriptn, ao diroctnt• geral :ts ocenrrnucias 
que se derem na con tat!oria o reclamarem provhloncias d isci
plinares; 

U." ltecobor em deposito, f<l7.eudo lllellcioimi' nas papdetas, 
os valores em dinheiro e joias que os eufoi'IIIOS trouxerem, re
colhendo-os ao Thesouro no caso de iltllecimento dos enfm•mos, e 
restituindo-os a estes si tiverem alta ou foi'OIII rotirw.lot; tlo 
estabelecimento; 

10. Encaminhar ao director geral os pedidos, feitos pelo:; 
competentes fnnccionarios, do que for necessario para os diversos 
serviços da As~istencia, declarando em cada um dos mesmos 
pedidos o estado da consignação respectiva ; 

11. Participar ao director geral, com antecedcncia, sempre 
que o saldo rle alguma das consignaçõe~ da verba respectiva não 
for sullicientc para as despezas que se tenham de fazer durante 
o exercício; 

12. Organizar o orç.amento da Assistencla, conforme as 
indicn.ções do director geral nos orçamentos parciaes •Jue lhe 
forem apresentados pelo director das colonias, administrador do 
Hospício, director do museo anatomo-pathologico, chato do 
gabinete electro-therapico e pelo pharmaceutico ; 

13. Dirigil· todo o expediente da contadoria. 
Art. H. O expediente a cargo do contador constará: da orga

nização tias folhas do pcs~oal da Assistnncia; do processo de 
todas a,; contas do fornecimentos ; das relações de dospozas do 
prompto pagamento ; da extracção das contas de tratamento 
dos enfermos ; da organização das relações dos enfermos cujas 
pensões ficarem em atrazo ; e da escripturação dos seguintes 
livros: 

1. 0 Da receita e despeza geral da Assistencia; 
2. o Da receita e despeza •lo Hospício Nacional e de cada um dos 

asylos; 
3. 0 De contas correntes com os contribuintes; 
4. o Do movimento do cofre da contadoria ; 
5. 0 Da demonstração do emprego da importancia adeantada 

pelo Thesouro ao director geral ; 
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!i." Do arrolamento das qumllias quo não forem reclamadas ; 
7." De con tractos com os J'ornecotlores ; 
H. o Do registro de apolices, acçõos o quacsquer titulas de 

renda constitutivos tlo patrimonio ; 
\J." Do ponto dos omprcgatlos d:t ..:onladol'ia da As~btenda; 
10. ])c cargas feitas ao cobrador. 
Art. \J. 0 o contador sorit substitui•lo, nos sons impctlimentos, 

p•,lo primeiro csel'iptm•;<rio. Nc8to caso a chave do cofr·o sorit 
ontregue, IllOtlianto recibo <la impot•tancia uolle cxisknto, pulo 
rol"nrido fnn•:•·ionat·io ; ou, •~stantlo e:;to tml'orruo, J•oi' poo;~oa do 
sna. eoniLuH:a, •]no as~islir;'t ao hal;wr;o na pres•:nt;;t do dirut·.tor· 
gct'al, sendo oh:-;oJ·vado o moSJtll> proec~.;o, ao :qll'cS<:IlLil'-~o o 
t·uu!atlot·, e111 relação it pes~oa qntJ o e::; ti \·cr suhslituiflllo . 

. \rt. I O. Aos Otll(H'eg-<vlos ua eont,ldoria cumpro executai', com 
zelo, inldli~·01H'ia <) J'I'Olllpti•lilo, us tmhalhos quo lhos lin·mu 
dislrilmido~ pelo eontatlot' . 

• \ ctmtadm·i;t 1\tnccionar[t, no.; dbs utoi:;, da~ !! hot';l:-i da 
Htau!Jii, it,; ::tia tardo, {JotloH<Io sot·pdo eottla.Llor pror·o;..;wlt a hot'<t 
do expnrlinnte, qua.Jlllo assim o exigir a convenieneia. do ~or·viço. 

o dirndot• geral •lesign uú 11111 llL)S atmLiltWJISrJS da eontadol'ia 
para ~m·vir 110 o~criplot'iu tia ;uhuinistração do llospieio ellti[Uanlo 
u;'(o J'ot' ct·oado () l•Jgar tio ajwlautu dtJ auministl':tdor. 

Art. ll. O eol!l'tttlor devet•it proceder ao recebimento das 
qnantias quo não forem arrecadadas pelo contador, o entre
gal-as a este, para serem recolhidas ao Thcsouro Nacional. 

Prestarit 1ian<;:t do valor de cinco contos d0 réis. 

,\rt. 12. Ao porteiro incumbe: 

1.'' H.ecehor a correspond.cncia c entregai-a, liJehatl<t, ao se
cretario on quem o estivór suhstitniwlo; 

:!." Frattr[near a ontraua ao:; onl'crwo.; euja admis:;ilo estivm· 
autori;m<h; 

:1.° Franquear igualmente a entrada. ás pessoas que obtiverem 
ponnis,;ão pa.ra visitar o estabcl0cimento ou qu0 so apresentarem 
HOS dia,; marcados para vi-;itar os cnl'ermos por quem se 
intcJ·es-.;arcm; 

4." Entrcg-<tr ns papeleta~ •lo,; onlcrmos nas uivhiies a que 
pot'ÍCI11'Cr011l : 

:í.'' l\Tandar Jll'nco.lor, p:n· nm on mais SOJ'Voitles on enfermos, 
;~o "~'';cio da portai· ia d<J Uo;;pit~io c uo ontras rlepenclencias mar
('adas no regimento intor11o; 

ti. 0 N;to JICl'lllittit• a_ituttamr)nto,.; n<t portaria c no vcstihulo do 
e~tahllleeitlletlto e enmprit• a.s dem.;is dotm·minat;üos ex['J'I),.;:;'l.s no 
rcgiuwnto intel'llo. 

Art. 1'1. Ao eontiuuo enmpre : 
] . ,. l·>.;er·nt·ll' O j;_\Zt'l' OXüe1\t:n•, {'O f" S(~rvoutc:--; OU f~llfi.~1'li10S, a 

limptml o :ll't':1Jijo inleJ'IIII da eonl:tdoria; 
2. 0 "\pt'esont:n·-~·) lJal'a o ~orvir;o ~mtes da hora rlo expediente 

e •~ tempo do executar o Llr.tcrminnuo no n. i" ; · 
3." Fechar a contadorin, terminnrfo o expediente, c entregar :J. 

ch:tvo a quem o contadot· ord0n:1r; 
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4. 0 Ter sol' sua gu:trlla. os moveis o utensílios existentes na 
contatloria e sala. do archivo, não pormittindo a rotirada de 
nenhum destes sem autorisação do contador; 

5. o Obedecer às ortlons de serviço ou e lho forem Jadas pelo 
secretario, pelo contador e empregados da contadoria ; 

ü." Entregar a correspondoncia. 

CAPITULO UI 

DO HOSPWIO NACIONAL 

SERVIÇO SA:-<ITAIUO 

Art. 14. O po_;;soal doserviçosanitario constará: 
De tl'el' modicos, um diroctor olo nlllseo anatonw-pathologico, 

um chefe do gabinete electro-therapico, quatro internos, dos 
qnaes dons serão pagos pela Faculdade de 1\ledicina, alumnos tia 
mesma Facul•la~l.e, um pharmacenth~o e um aju<lante; 

D.J um 1 o enfet·meiro, dos 2" 5 enfermeiros, onfcrmeít·as e inspe
ctm·as, guardas o serventes necessn.rios ao serviço, de um con
servador do mu:;eo anatomo-patlwk,:;ico u do gabinete clcctro
tllilra.pieo. 

Art. 15. Incumbe aos medicos: 
I." Visitnr di:t"iamonte, à' 8 horas da manhã, ns snlJ<livisões a 

seu cart.:·o, o presm·ovor o tr:tt:uncnlo a 'l''C deY:un ser sub
Jll'lttidos os enfermos: 

2." Lançar, om livros proprios, as notns clinicas que expri
mam o estado dos doentes, rtner ::;ejam modilicaçõe::; •lo,; sympto
mas primitivos, quer factos novos, pertencentes a outra phaso 
da molestia ; 

3. o Dnr alta aos enfermos curados e aos que tenham de 
sahir em virtude de requerimento dos inter•~fs:ulos, e submet
tor a~; p:tpeleta~ :'o apreciação do director .é';eral ; 

4." Passar os attestados roquorid•JS ao diroctot· geral e os do 
obito dos enfermos que fallocnrem nas re:;pectiYas subdivisões, e 
remettel-os ao secretario ; 

5. 0 Autopsiar os cada veres que sahit•em das subdivisões. salvo 
tratando-se de contribuintes, o entregar ao diroctor geral as 
notas relativas ús autopsias, para serem lançatlas no respe
ctivo registro ; 

6.• D~r, ve\bah~ento, as informações que Jhes forem pedidas 
pelas pessoas mteresSá.;_las, conservando-se para isso no esta-
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bele!·imento, durante duas horas, uosdias da visita de que trata 
o art. 53 ; . 

7." Apt·esentar no director geral, no prazo de 15 dtas, que 
pod0Pá ser p0r elle prorogado, um parecer fun<hvl0 n<?s exames 
que !\Ouvcreill feito sobre o estado mental dos enfermos em 
ohse.·vaçiío ; . . 

8." Colligir elementos para o rclatorJo •lo ~u·ector geral ; 
9.' Solicitar do dircctor geral o que necessitarem partt o 

bom desempenho dos deveres q'!e lh~s cabem._ 
A•·t. 16. Os log<J.res de mmhcos, a proporçao que forem va

"'anrlo, sorrio preenchidos por concurso. 
0 

P: !''l.gl'apho unico. Observar-se-hão no concurso as disposições 
vi•rr Jt·~s l'clutivas ao provimento tio logn.r de substituto a cadeirtt 
de

0 
e:iuica psyeltiatrica tia Facul~ade de. Medicina ; e serão ex

arnin;ldores os professores tia secçao medtca da mesma Faculdade, 
tirados a sorte. e um medico tio Hospício, designado pelo Llire· 
ctor, que presidirá o concurso. 

Al t. I 'i. Ao chefe do gabinotc electro-tlwrapico cumpro: 
I. • lhecutar as instrucções que lhe foram dadas pelo director 

gernl, o qual se reportará, no que disser respeito aos doentes a 
cargJ tio:> medicas, ás notas que tlolles receber; 

~! ... Ter in vontario, soh a g-uartla .uo ~mpreg-ado encarreg-ado 
do ç 1.binotc, !los :1pparelhos e moveis alu existentes, bom como 
fazo · -o'l conStWV:l.r na maior limpeza c asseio ; 

3.·· Apresentar ao director geral os pedidos do que for nccos
sarl< para o gabinete ; 

4. Ortlcnar ao empregado encarregado do gabineto que não 
port· itta sejam retirados quaesquer dos apparclhos sem o compo
tont > r0ciLo. 

A. t. 18. Incumbe aos internos : 
l. · Observar, assidua. e attentamontc, os alienados, tomautlo 

notr: tle tutlo rtnauto possa iuteres;;ar ao tratamento; 
2. · J~:;.;;:üiJ• h distrilmição tios remodios c tio.> alimentos; 
3. F:npt·e~·ar o tmtamento hydrotherapico que os !~tcultativos 

pre~ ~r;: verem ; 
·1.· Applicar, na ausencia do diroctor geral e dos medicos, só 

quardo forem absolutamente indisponsavcis e durante o menor 
pra;: 1 possível, os meios coercitivos de que trata este regula
men·o; 

:>:· Soccorrcr promptamonte os enfermos quo carecornm 1le 
cnitl .:·J~ imillcuiatos, rccorrc!lllo ao tliroctor geral nus l~asus 
gra1 "JS; 

6: Consigu,u·, em livro especial, totlas as occurrencias r1ue se 
tlere '1 com t•efercncia ao serviço clinico ; 

7.' Regish·ar as notas relativas ás autopsias. 
A1 t. 19. Farão os internos assentamento dos meios coercitivos 

que forem applicados aos enfermos na conformidade dos arts. 18, 
n. 4", e 51 tleste regulamento. 

Art. 20. O interno de serviço não póde fazer-se substituir por 
Poder Executivo f892 f() 
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outro, sinão mediante autorisação do dil'ector geral ; e sob 
nenhum pretexto podcrít sahir do o~tabelecimento durante todo 
o tempo do serviço. 

Art. 21. Compete ao pharmaceutico : 
I.• Preparar, com o maior esmero, os medicamentos; 
2. o Conservar a pharmacia no melhor asseio e ordem, com o 

auxilio dos serventes rrecisos ; 
3. o Extrahir os pedidos de drogas e mais· objectos de que 

necessitar a pharmacia, o apresentai-os ao director geral, por 
intermodio da contadoria ; 

4. 0 Examinar as contas dos fornecedores respectivos, conft·on
tantlo-as com os pedidos que as dovrwão acompanhat•, o apre
sentai-as tambem ao director geral e,ml a nota- conf'ol'mc
datada o assignarla ; 

5." Procerler ao inventario do vasilhame e ma.is oU,jocto~ IJUe 
entrarem p:tra a pharmacht o registr;ll-o om I i Vl'O especial, uma 
voz por armo ; 

6." Fiscalizar o serviço conliatlo ao offici<tl 1le pharmrtcia, seu 
ajudante. 

Paragrapho unico. O plutrnmccntico não so rctirm·à •lo esta
belecimento som que esteja terminado o expediente do a1 ir,monto 
do receituario, o tambem nas occasiüe~ em que esteja am;ontc o 
seu ajudante. 

Art. 22. Ao ajudante llo pharmacoutko cumpro fazer o tra
l•alho que lho for designado por este. 

Art. 2:L O primoim enfermeiro, os sn;;nwl .. ;; nlll;,,.llwiro~, a:> 
enfermeira~ o in,;pectol•as o os g-uarda:; ~;In auxilial'O~ tlo S<JJ"\"Íço 
medico, e devem curnpt•ir o disposto no rog-iJnontn iul<3l'll<>. 

Art. 24. No museo anatomo-pathologico surii,o oiJ~erv;.;das 
as seguintes disposições : , 

1." O musco estará aborto, todos os dias utcis, das D lloms 
da man bã as 2 da tarde ; 

2." As peças anatomicas destinadas ao museo serão clltl'cgu% 
ao respectivo rlirector, que as prepararit afim do serem conser
vadas; 

3. a As pesqJiizas histolo~ic 1.s se farão segundo as insl rn
cções que forem dadas pelo diroctor, o qual escolhm·it as prep:•
rações mais instt·uctivas •1no convi'nha com:eJ•var; 

4." A cada peça anatomica del·erá acompanhar um rolatorio 
do caso morbido e tia nocropsia, de modo a ser archivado pam 
illustração e histot"i:t ria mesma peça; 

5.• O director do museo dever·it assistir ás necropsia:;, com o 
tim de indicar o mo•Jo mais conveniente da extt·acção da peç:t 
anatomica, e de sn:1 conservação antes rle pas~ar por ulterior 
processo; 

6.a De todos os trabalhos oxecuta•los no museo deverá o 
director fazer, em cad:t anuo, um relatorio, que será entregue ao 
director geral da Assistencia e publicado ; 

7.a No museo serão executadas pelos medicos e internos do 
Hospício, de accordo com as instrucções do director, as analyses 
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dos líquidos pathologicos o as investigações microscopicas neces
sarLts para a elucidação dos casos morbidos. 

P:tragrapho unico. O director do rnuseo anatomo-pathologico 
fura o respectivo encarregado cum~rir as disposições do.s ns .. 2 
e 4 do art. 17, e apresentará ao d1roctor geral da AssistenCJa. 
os pedi1los do que fot' necosswio. 

Al't. 25. N~t escola profbsioual, errada pelo ,leercto u. 7\H de 
27 de setembro do H:mo, a qual se destina a preparar enfermeiros 
e enfcrmeit•as pa!'a os hospícios c lto~pitacs civis c militares, ilO 

ohsl\I'V~ll it o seguinte : 
~ 1." o rm•:;o constarú. : 1", do lloçiics pralicas do l,ropo,Jeulica 

elinic;t ; 'G", do noç!íes gl!racs do anatomia, physiolo.;·ia, hygione 
hospitalnr, curativos, pequena cirurgia, cuidados especiaes a cer
t:•s .;a•et-;orias de enfermos e applicações balneother; picas; :~o, de 
administra1:ilo interna e escripturação do serviç:o saniLario c 
ernt,oruico <hs enfermarias. 

fi 2." Os cursos thooricos so ofl'cctuarão tres vozes por semana, 
em .;e;;uida á visita its enfermarias, e serão dirig·id Ji:l pelos in
ter r, os e pelos enfermeiros e inspectores, sob a fi•calização do 
medico o snperintendencia do director geral. 

!'l :!."Para ser admitticlo á matricula o pretendente devorá : 
1." Tet· l·! annos, pelo menos, de idade; 
2." Sabe I' lct• e escrever correctamente e conhecer arithmetica 

elementar ; 
:1.• Apt'esentar ~ttestações de bons costumes. 
P·>rl.m"io se!' nrlmitti1los ao curso alurnnos interno,; e nxtornos; 

os pri•twiro;;, fJIIO não porlerão excodor do :10, alóm de apo::;outo 
o ;l,lim•mta(i,o, tel'ão direito á grati!icaçilo, no primeiro auno, 
do ~n;::: lllCnsaes, n no segullllo, dr•pois do primeiro tprendizarlo, 
dll ;;:;;,:; ; dcv••ndo, po!·cm, coarljnvar os empregados do estabele
cim •. mto uo serviço que lhes for d()signado. 

~ 4." ,\o:'l :dumno~ que se rlistin;.\'nirem nos exames serão con
foriJo.; premius até GU$, e aos enfermeiros diplomad•>s e alumuos 
<Jno c:n qualquor tempo se invalidarem no exercício da profissilo 
()!TI •oqpitaes mantidos pelo Estarlo, por atreito dos deveres a ella 
inhurflnte~, se abonará uma pensão proporcional ao ordenado 
•Jlll' p••reo!Jer<'m. 

~ 5." No tim do curso, que po;lerá ser feito em 1lous annos, no 
mi•>\ino, Sf!r:·t c,nferido ao alumno um •liploma passado pelo 
diroctot· geral tia Assistencia Medico-Legal de Alien:Ldos. 

!'l ü." O diploma dará prol'el'encia para os empref!OS uos hos
pil<tes de que trata este artigo, e o exercício pr·oftssional durante 
~5 :lllno~ dirdto it aposentadoria n:.t fórma das leis 'igentes. 

§ 7. • Emf]uanto permanecerem no estabeleciment(•, os alumnos 
ticnrão su,ioitos ás penas disciplinares impostas nas instrucções 
do serviço interno aos respectivos empregados. 
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SECÇÃO li 

DA AD!IIISSÃO E 3AIDA DOS ENFER!IIOS E DAS RESPECTIVAS 
CATEGORIAS E CLASSES 

Art. 26. No Hospício Nacional, unico em que se recebem ptm
sionistas, haverã. um pavilhão destinado aos doentes om ohser
vação, pelo qual transitarão todos os doentes gt·atuitos qne 
tenham de ser admittidos. 

Art. 27. Todos os indivirluos que, pela pratica dn a c tos itvii
cativos de alienaçib mental, ti verem de ser recolhidos ao Hospirio, 
alli darão entrada provisoria, até se verificJ.r a alienação uns 
termos do § 7° do art. 15 ; depois do que podera ser autorisnd.:t a 
matricula pelo director geral, excepto tratando-se de estran
geiros que tenham rle ser repatriados em virtude de acconlo cJ.n 
os respectivos governos. 

A matricula realizar-se-ha 15 dias depois da entrada dos ell
fermos, salvo casos especiaes, em que, a juizo do rlirector ger;:l, 
deva este prazo ser prorogado. 

Art. 28. A admissão dos enfermos indigentes se verit1c;1rà 
á vista de ordem do Ministro do Interior ou de requisiç;io do 
chefe de policia da Capital Federal. 

As requisições devem ser acompanhadas de documentos justifi
cativos da loucura, e de informações e documentos acerca rio 
uome, idade, naturalidade, estctdo, filiação e residencia dos ell-
fe:-moE. · 

Art. 29. As admissões de contribuintes serão autorisadas pelo 
director geral, mediante requerimento, ou por eJfeito de roquhii
ção da autoridade competente, si o enfermo for ollicial ou praça 
do Exercito, Armada, brigada policial ou corpo de bombeiros. 

Art. 30. tião competentes para requerer a adrniss:io de enfer-
mos, quer contribuintes, quer gratuitos: 

I. O ascendente ou dcscenrleute; 
11. O conj uge ; 
III. O tutor ou curador ; 
IV. O chefe de corporação rclig-!osa ou de bcnefic0ncia.. 
Art. 31. Aos requerimentos, dos qnaes deverão constar 0s 

esclarecimentos de que trata o art. 28, se annexarão pai·ecens 
de dous medicos que tenham examinado o enfermo 15 dias, JJO 
maximo, antes de sua admissão no Hospício, ou certidões do 
exame de sanidade. 

Acompanharão tambem os requerimentos, quando se tratar 
de contribuintes, cartas de Jiança idonea das despezas relativ'1S 
as classes em que forem collocados os enfermos. 

Todos os documentos serão sellados e terão as firmas reco
nhecidas. 
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Art. 32. O director geral remetterá, trimensalmente, aos pre~ 
tores desta Capital uma relação dos enfermos que pertencerem 
á respectiva circumscripçilo e houverem sido enviados nessa 
ópoca. 

Art. 33. Os enfermos indigentes só poderão sahir depois de 
r-.3tabelecidos, salvo com licença concedida pelo director geral ; 
os pensionistas, porém, serão retirados, em qualquer tempo, 
pl)las pessoas que tiverem requerido a admissão, e, na falta 
do<>tns, pelos parentes ou curarlores, excepto quan1lo se tratar de 
enfermos acommettidos do fó1•ma do loucura quo torne J?Origosa 
;\ ::;ua permanencia em liberdade. Neste caso, precederá a sabida 
o:"dem do Ministro do Interior, ouvido o chefe de policia. 

Art. 34. Concedida a alta a qualquer enfermo, sera feita a 
n"cessaria commuuicação á autorhlade que requisitou ou it 
J)(13Soa que requereu a admissão, atim de mandar retira.l-o. 

Art. 35. Os enfermos em tratamento no Hospício Nacional 
serão divididos nas seguintes categorias: 

Pensionistas, comrrehendendo quatro classes, cujas diarias 
serão de lO) mt I a, 5!ji na 2a, 3$ na 3a e 2.): na 4• ; 

Mantidos pelos Ministerios da Guerra, 1la Marinha, da Justiça e 
d;1. Agricultura, ou pelos Estados; 

Gr:üuitos. 
Art. :~G. Os enfermos enviados pelos referidos l\finisterios con

trilmirão: os officiacs com o meio soldo mensal e os inferiores e 
11raças com 640 rs. diarios. 

Art. 37. Salvo o caso de contracto, celebrado com autorisação 
do Governo, os Estados que enviarem enfermos a Assistencia 
p~.garão 1$200 diarios pelo tratamento de cada um. 

Art. 38. Os commodos destinados aos enfermos pensionistas 
serão os seguintes: 

()s enfermos de ta classe terão direito a um quarto mobiliado 
com o possivel conforto e a um criado exclusivamente empre
gado no seu serviço ; 

Os de 2"' classe terão um quarto mobiliado, com um sô leito; 
Os de 3a classe serão accommodados, sempre que não houver 

inconveniente, em quartos com dons leitos ; 
Os de 4• classe occuparão dormito rios especiaes de 8 a l6leitos. 
Paragrapho unico. Os officiaos do Exercito o da Armada o os 

da brigada policial o corpo do bomheiros serão consi•lerados 
pensionistas da classe do cuja diaria. mais se approximar a con
t•'ibuiçã,o com quo concorrerem . 

• ~rt. 39. Os inferiores e praças do Exercito e da Armada o os 
d:t brigada policial e corpo do bombeiros, os enfermos enviados 
p~los Estados e os gratuitos occuparão vastos dormitarias. 

Art. 40. Em relação as refeições, o tratamento dos enfermos 
scrit o discriminado nas tabellas que o director geral organizar. 

:\rt. 41. Os enfermos cujos parentes, tutoros ou curadores, 
não podendo contribuir com a qunntia correspor,d~ntR á din!'ia 
J'l 4a cla~se, derem entrada no Hospkio merti:•ntc donntivo:; nm 
dinheiro ou apoliceif, ou pensões do Montepio d.t~s Servidores do 
Estado, terão, salvo resolução em contrario do Ministro do In-
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terior, do qual dependerão taes admissões, o tratamento dos 
gr:.tuitos. 

Quando, em virtude 1lo circumstancias attendivo:~,, resolV':ll' o 
novorno que ::;eja a•.lmittido alg-um alienado qw~ nã.o disponha do 
recur:;os para pagamento das contribuições, poderá. ser acceita, 
como donativo á Assistencia ou sob a fórma que o Governo 
indicar, qual•1uer quantia ou peculio de que dispuwr o enfermo, 
precedendo requisiçã.o do juiz ou requerimento do curador, com 
autorisação tio mesmo jniz. 

Art. 42. Quando as pessoas interessadas desejarem !itzer 
acompanhar por criado de sua escolha e confiança os en
fermos, send·) estes de classe infel'ior á Ja, pagarã.o pelo sustento 
1los criarlos a. diaria de 4a classe. 

Art. 43. A roupa do:> enfet•mos pensionistas pocler:'t ser lavada 
em casa de suas famílias. Quando o for no estahele~ittlento, 
pagarão, mensalmente, os pensionistas de 1 a classe 10$, os de 
za ô$, os de 3a 4$ e os de 4& 3$000. 

SECÇÃO III 

DO REGIMF."'' UYGIENICO E lliSClPLINAR 

Art. 44. Os enfermos occuparão, separarlo;; por sexo, tinas 
grandes divi~üos, inteiramente inrlependontes, e sul,dividi•la.; como 
o entenrler o rlirector geral, nas quaes serão ,Jistrihuir!os se;;nntlo 
as classes a 1111e pertencerem e a fórma do alieuaç~o rlo llll') "'~ 
acharem acommettidos. 

Art. 45. H<tverá em amb:ts as divisões quarto:>, dm·mitot·ios, 
salas de reuniã.o c do J'Ocreio, e enfermarias, convcnicntem mto 
arejados e ill'tntidos no mais escrupuloso asseio. 

Art. 46. Haverá, ig-ualmente, em ·cada tliYisã.n p:wilhões tlo 
isolamento e uma secção balnearia, provid<t tle apparelhos a:,er
feiçoarlos, não só para os banhos ordinarios, mas tambem para 
as applic:tções da l1ydrotherapia. 

Art. 47. Na praia fronteira ao estabelecimento se estalJclecorit 
o quo mais c::mvenicnte for para facilitar aos enfermos o liSO tlos 
banhos de mar, a salvo tle accidentes. 

Art. 4R. us alienatlo3 serã.n submottitlos :10 trabalho pat':t 
q11o mostrarem aptirlão, segundo as inrlica<;õcs do directm· g-ol'al. 

Aet. 4\J. O o.>tabelccimento torit apparelhos para exel'cieios 
gymnasticos, bibliotheca o tliiTerentes jogos e instrumentos tle 
musica para recreio tios enfermos alienados. 

Art. 50 .. \s refeições ser.:io servida;; tres vezes por tUa, de 
conformidado com a respectiva tabella ; aos enfeemos acum
mettidos de molestias communs será proporcionada, porém, a 
dieta que o facultativo prescrever. 

Art. 51. Como meio de tratamento e pam manutençã.o rla or
dem entre os enfermos, poderá o director geral recorrer: 
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1. • A' privação de receberem Yisitas, passeios e quaesquer outras 
distracções ; 

2." A' reclusão solit:wia; 
3." Ao co \loto de força e á cellula. 
Art. 52. Nenhum escripto poderá. ser rcceuido pelos enfermos 

otl por elles enviado som próvia licença do facultativo. 
Art. 53. o~ enfermos indigentes so poderão ser visitados, or

dinariamente, no primeiro •lomingo tlo catla moz, e oxtraordina
rianwnb com licença. tlo metlico da respectiva subtlivi:-lii.o. Os 
11ensionistas, roróm, roceuer:"io sons p:wentos, cnr:tdorm; on em··· 
respondente;; duas vezes por semana, ás segnntlas o sext:ts-feiras, 
das 9 ás 11 horas do dia, quando a isso se não oppuzer, a bem 
do tratamento, o med!co a quem estivorem confiados. 

SECÇÃO IV 

DAS OFFICINAS 

Art. 54. Haverá no Hospício, como meio de tratamento dos 
enfermos alienados, as olllcinas que o director geral entender 
conveniente estabelecer de accordo com os recursos orçamentarios. 

Art. 55. Os trabalhos dos enfermos alienados, salvo os que se 
destinarem a.o uso dos proprios enfermos e os que tonham de ser 
entregues ás pessoas que os encommentla.rcm, ficarão expostos em 
compartimento apropriado, onde possam ser vistos pelos visi
tantes. 

Art. 56. Parte do producto da venda dos referidos trabalhos, 
C[l.lculatla em lO •;., será destinada a. pequenos premios aos 
enfermos que mais se distinguirem no trabalho, e a. modico 
auxilio pecuniario aos que, tendo-se restabelecido, não dispuze
rem de recursos p[l,ra seu transporte ao logar de residenCia. das 
f'a.milias e para. alimentarem-se antes de encontrar collocação. 

Art. 57. Os premios e auxílios de que trata o artigo a.ntoco
dente serão concedidos a juizo do tlirector geral. 

Art. 58. Trabalharão nas officinas da divisão dos homens, 
imlustriando os enfermos nos differentes olllcios, os mestres ne
cessarios, sujeitos i~ fiscalização do a-Iministrador tlo estabele
cimento. 

Art. 59. As officinas da divisão das mulheres estarão a cargo 
tlo inspectoras, subordinadas á a.tlministração. 

SECÇÃO V 

SERVIÇO ECONOMICO INTERNO 

Art. 60. O a.tlministrad.or do Hospício Nacional é o responsa
vel immedia.to, perante o director geral da Assistencia., pE>lo 
serviço economico do Hospício e pela direcção do serviço do 
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pessoal do escriptorio da administração e de todo o pessoal Eubal
terno, exceptuado o do serviço sanitario, quando esteja no cum• 
primento destes deveres. 

Cumpre ao administrador : 
l." Cuidar da conservação do Hospício e suas depenuenci:t•;; 
2." Extrahir do livro de talão, numerados e em ordem :~llro

nologica, os pedidos do que for nec•Jssariu :1 manutenção tlu;, ser
viços a seu cargo ; 

3.0 Receber directamente a renda das officinas, e entregai-a no 
principio de cada mez, acompanhada de guia, em duplicata, ao 
contador; 

4. o Apresentar, mensalmente, ao cout~~odor o ponto parti. a ftJ!ha 
do pessoal subalterno ; 

5. o Fiscalizar a escripturação de ra•la uma •las •lep•Jnrkncias 
a seu cargo; 

6.0 Providenciar, com prompticlão, sobre os entorramentc3 !los 
enfermos que fallecerem no Hospício Nacional, •lc accordo com as 
ordens vigentes e recommendação das familias do~ mesmos <>·Ifer
mos, fazendo a necessa,ria participação ao official do ngisl.t·o c vil; 

7. o Organizar mappas comparativos das propr,stas, •le[l<; s de 
abertas e rubricadas pelo director geral, entregando :w c·."-'' Hlor 
as que tiverem sido preferidas para ser lavrado o contracto; 

8. 0 Lançar e assignar a nota- confere- em to• las as r.• ntas 
das dopendencias que lhe cumpre fiscalizar, remettc11<lo- as i 
contadoria da Assistencia; 

9. 0 M<:~n•lar receber os enfermos cuja admlsão estiver autori
sada ou os que forem remettidos por autoriunde cnmpetrnte ; 

10. Participar· ús famílias dos pensionistas o fi"" tle uuis im
portanto occorrer quanto aos enfermos, ú vista das iJHiicn<;üE:s qno 
receber dos medicos das divisões. 

Art. 61. O pessoal da despensa, cozinha, refeitorio~, la ,·an
deria, officinas, jardim e horta ~erà admittido pelo Prlu:: nis
trador. 

Os deveres desses empregados serão determinados no regin·rmto 
interno. 

Art. 62., O administrador terá. como auxiliares immedit,tc,;, na 
fiscalização dos serviços não sanitarios do pavilhão de admi ,são, 
um ajudante, e, na divisi'ío ue mulheres do Hospid•), nma iJ:Spe
ctora, cujas nomeações serão feitas pelo uiroctot· L;et\tl. .JIJre 
proposta do mesmo administrador. 

Art. 63, As attribuições, quer de um, quer de outro auxiliar 
da administração, serão definidas no regimento interno do Hos
pício. 

CAPITULO IV 

DAS COLONJAS 

Art. 64. As colonias S. Bento e Conde de Mesquita são e:;clu
sivamente reservadas a alienados indigentes, transferidos do 
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Hospício Nacional e capazes de entregarem-se á exploração agrí
cola e a outras industrias. 

Art. 65. Haverá uas colonias o seguinte pessoal : 
Um director, um medico, um almoxarife, um cscripturario e 

dons internos; 
Dous }os enférmeiros, dous despenseiros, um machinista, um 

carpinteiro, um barbeiro, um olficial de pharmacht, os 2°• en
fermeiros, guardas, mestres de otHcinas, cozinheiros, copeiros, 
lavradores, padeiros, remadores, campeiros e serventes indispen
sa. v eis, e o pessoal da lancha. 

Art. 6G. Ao director, que residir{t no cstabelecim11nto, 
compete : 

l." Fiscaliza.r todos os serviços das colouins; 
'l.0 Nomear os empregarlos a que se refere a. 2"" parte do artigo 

antecedente; 
3.0 Visar os pedidos feitos pelo almoxarife e as contas dos for

necedores que estiverem conformes, e remcttel-m; á con
tadoria; 

4. o Visar tambem, para. terem o mesmo destino, os recibos das 
qua.ntias adermtadas pelo cofre da conta•lori<t d~t Assistencia para 
despeza.<; miudas, as relações desses gastos, as guias de entrega 
da renda, os mappas de frequencia do pesso;~l. lJcm a.ssim os 
demais tlocumontos sujeitos it sua lh;caliwção e que tenham 
de ficar no archivo das colonias; 

5.0 Encerrar, diariamente, com sua rubrica o livro do ponto; 
6.o Rubricar todos os livros indicados pelo director geral; 
7. o Fornecer os dados para o relato rio da Assistcncia, em 

relação á parto economiclt desse trabalho. 
Art. 67. Incumbe ao medico: 
I. o Visitar as colonias diariamente, e extraordinariamente 

sempre quo a sua presença for reclamada pelo tlirector; 
2. 0 Indicar a natureza o dura\ãO dos trabalhos a qtw os 

enfet·mos devam ser sutnnettidos o prescrever os meios coer·ci ti vos 
necessarios ; 

3.• Reclamar, quando julgar conveniente, os serviços do ci
rurgião da Assistencia o do dentista; 

4. o Dar aos internos as instru~ções pelas quaes deverão guiar-se 
1m sua. a usencin. ; 

5." Fazer as autopsias previamente indicadas pelo llirector 
geral; 

G." Colligir elementos para o relatorio do referido director. 
Art. 68. O logar de medico das colonias sera preenchido, quando 

vagar, nos termos do art. 16 deste regulamento. 
Art. 69. Ao almoxarife, que residirâ no estabelecimento, 

cumpre: 
1. o Extrahir de livros de talão os pedidos de generos e 

mais objectos necessarios ás colonias, e submettel-os ao- visto
do rlirector ; 

2.• Apresentar ao director taes podillos, o receber as quantias 
precisas para despezas miudas ; 
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3.• Fazer as despezas dessa natureza, lançai-as em livros 
especiaes, sendo um para cada colonia, e organizar, no fim de 
todos os mezes, relações em duplicata das mesmas despezas, as 
quaes apresentará ao director, para dar destino ; 

4." Arrecadar a renda das colonias, e entregai-a ao •lirector, 
no principio de cada mez, acompanhada de guia em duplicata ; 

5. o Fazer, annualmcnte, o inventario dos moveis e utensílios 
pertencentes ás colonias, lançando-o em o livro relativo a cada 
uma dellas, com as altemções que forem occorrendo ; 

ti." Velar pelo asseio e ordem das colonias, representando ao 
director contra as faltas que encontrar ; 

7." Dirigir o serviço das despensas e cozinhas das colonias, 
escripturando o livro de entrada e sabida dos generos em cada 
colonia. 

Art. 70. Ao escripturario compete : 
1 • o Fazer a correspondencia do director ; 
2." Organizar os mappas de frequencia de todo o pessoal das 

colonias, á vista do livro do ponto ; 
3." Escripturar os livros de matricula, os de assentamento 

dos empregados subalternos, os de registro das contas e outros 
que forem creados pelo director, de accordo com o director 
geral; 

4. o Notar no livro do ponto as faltas do pessoal subalterno ; 
5." Famr os mappas do movimento das colonias. 
Art. 71. Cabe aos internos : 
}.o Executar e fazer executar pelos enfermeiros e guardas as 

prescripções do medico; 
2." Cuidar do archivo clinico, no qual ficarão consignados os 

factos mais importantes e o resultado das autopsias. 
Art. 72. Os enfermos alienados occuparão dormitorios em que 

sejam ohservados todos os preceitos da hygiene. 
Art. 73. As refeições serão distribuídas, quanto possível, de 

accordo com o que estivér estabelecido para o Hospício. 
Art. 74. Aos alienados se proporcionarão, além da balneothe

rapia, banhos ordinarios de agua doce e de mar, bem assim os 
recreios que forem convenientes, no conceito do director geral. 

Art. 75. Os alienados poderão receber os parentes que os 
procurarem, aos domingos e dias feria•los, prece<lemlo permissão 
do director das colonias. 

Art. 7ü. Os alienados não poderão enviar ou receber oscripto 
algum sinão por intermedio do director. 

Art. 77. São applicaveis aos alienados das colonias os meios 
coercitivos empregados no Hospício Nacional. 

Art. 78. Haverá nas colonias, logo que for possível, as officinas 
que o director geral julgar acerta'âo estabelecer, e nellas traba
lharão, sob a direcção de mestres, os alienados que não se pre
star?m ao trabalho agrícola e mostro.rem aptidão par~ algum 
offic10. 

Art. 79. A renda das officinas e dos prodttctos tla pequena. 
lavoura terá a applicação estatuída na legislação vigente, obser
vado o disposto no art. 56 deste regulamento. 
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Art. 80. Haverá em cada colonia logares apropriados para 
tloposito elos mortos o preparo de c:tixões. 

Art. 81. O pes;;oal subalterno do serviço interno das colonias 
cumprirá as disposições do regimento interno do Hospício Nacional 
na parte quo lho poss:t set• applicavel 11or ignahht1l~ de sorviço 
e analogia ele loga.r. 

CAPITULO V 

DOS CIRURGIÕES DA. ASSTSTENCTA 

Art. 82. A Assistencia terit um cirm•gião e um dentista, 
senelo este de nomeação do director gemi e aquelle do Ministro 
do Interior, mediante proposta do mesmo director. 

Amuos deverão comparecer no Hospício Nacional, para o 
exercício de sua profissão, tros vezes por semana, e nas colonias 
quando forem reclamado:; os seus serviços. 

CAPITULO VI 

DOS MEIOS DE TRANSPORTE 

Art. 83. A Assistencia disporá de carros adllqua1los a con
dncr;ão dos enfermos alienados, o do lanchas a vapor para 
o serviço entre o Hospício Nacional e as colonias. 

Art. 84. O serviço rios cll.rros ficará sob a fiscalização do admi
nistrador do Hm;~icio e o das lanchas sob a do dire~tor das 
colonias. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GF.RAES 

Art. 85. As famílias dos enfermos recolhidos a qualquer 
dos estabelecimentos poderão enviar-lhes, quer para acom
panhai-os nos ultimos momentos, quer par:. a celebração rle actos 
religiosos, os sacerdotes e pastores da religião a que lJer
tencerem. 

Art. 8G. As pessoas que desejarem visitar o Hospício Nacional 
terão entrada ordinariamente aos domingos e dias feriados, das 
9 horas da manhã ao meio·din, com permissão do director geral, 
dos medicos ou do administrador, e se limitarão a percorrer a 
parto do edificio não occupada pelos loucos. 

A entraria nas differentes divisões elo estabelecimento só 
serã. permittida pelo director geral. 
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Art. 87. A visita ás colonias será. permittida pelo director 
geral e pelo director daquollns nos dias acim:t indi<!a1los. 

Art. 88. A nomeação dos empregados de que trata o art. 3• 
n. 2 e do cirurgião se fará por portaria do Ministerio do Interior. 

Art. 89. O empregado que faltar ao serviço ria repartição 
sotrrorá perda total ou desconto em seus vencimentos, conforme 
as seguintes disposições: 

§ L• o que faltar sem causa justificada perderá todo o ven
cilw:m to. 

§ 2.• Porrlerá sómonto a gratificação aqur:llo quo faltar por 
motivo justificado. 

São motivos justificados: Jo, molcstia do emtJregado; 2°, nôjo ; 
3•, gala de casamento. 

Serão provadas com attosta•lo medico as faltas que excederem 
de tres em cada mez. 

§ 3.• O empregado que comparecer llepois de encerrado o ponto, 
até ás 10 horns, não sofl"rcrá de~conto, si justificar a demora 
perante o chefe da repartição. 

§ 4.0 O desconto por f;tltas interpolarlas será relativo aos dias 
em que se derem ; mas, si forem successivas, por espaço de 
oito ou mais dias, se estcn•lcrá aos que, não sondo 1le serviço, se 
comprchenrlet•om no período rias mesmas faltas. 

§ 5. • As faltas so contr.rão á vista. r lo li no do pont<·. 
§ G.• O julgamento da_s Ih! tas, ao qual se proccucrú no fim de 

cada mez, compete ao dtrector geral. 
Art. 90. Nã0 soffrcrá desconto algum o cmprcgarlo que faltar 

á repartição: 
l." Por se achar encarregado pelo dircctor geral de qualquer 

trabalho on commissiio, fóra da repartição ; 
2.0 Por rr.otivo de serviço rtL repartição, prcee•lenr\o ortlcm 

do respectivo chefe ; 
3.• Por serviço obrigatorio e gratuito em virturle de lei. 
Art. 91. Nas substituições dos funccionarios dn. Assistencia 

observar-so-lta o seguinte: 
1. 0 Qnando o substituto for empregauo da Assistencia perce

berá, além do seu vencimento integral, uma. gratificação igual 
á differença entro este o o do logar snbstituirlo ; 

2. o Quando for pe,so:t estranha á Assistencia ser-lhe-1m 
abonada uma gratificaçãocorrespoPrlente ao vencimento intc~rlll 
do logar que exercer, embora não se ache v:-tgo ou ao substituído 
caiba qualquer vencimento. 

Art. 92. Os meios coercitivos de quo tratn. o art. 51, quando 
applicados, serão notados em lino especial, pelo interno 
de serviço. 

Art. 93. Para os fins da estatística deverão, diariamente, os 
internos de serviço, depois que houvet·em recebido os relatorios 
das occurrencias nas secções, fornecer ao administrarlor rio Hos
picio nota das roupas e outros ohjcctos quo t··nham sido inuti
lisados pelos enfermos. 

Art. 94. A entrada de homens, a noite, na divisão 1\e mulheres 
é prohibida, e só por excepção poderão ahi entrar os medicos 
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ou o interno de serviço, quando chamados pelas inspectoras, 
para soccorrerem a enfermas, ou sem osso chamado, nos casos de 
perigo para o estabelecimento, ou para manter a ordem. 

O administrador poderá tamlJem entrar em virtude dos dous 
ultimos casos, ou no de fiscalização extt·aordinaria. 

Paragmp,ho unico. As cautelas que cumpre observar por 
occasiii.o da entmda nesta •li visão serão determinadas no regi
meu to interno. 

Art. 95. Os funccionarios da Assistenc·ia que residirem nos 
predios pcrteneentes a esta são, ainlla mesmo em horn <; ou dias 
que não forem de expediente, olJI'igados a comparecer na conta
doria, dos'h' CJIIO se tornem nccessarios os seu~ serviços. 

Art. \Jii. A nenhum f11nccionario rlo:l o;;tahdneimentos da 
Assisteneia é permittido ter para seu serviço particular empt·e
gados da mesma Assistencia ou enfermos. 

Art. 97. Os empregados que residirem nos diversos estabele
cimento::; da Assistencia terão direito a alimentação, sendo obri
gados a essa resitlencia os do serviço interno. 

Art. !)8. Aos empreg<~dos do serviço externo quo, pela 
natureza das funcções do logar, não tenham tempo limitado par·a. 
cumprirnonto de seus deveres e não possam, por isso afastar-se dos 
esta!Jelecimentos,dar-se-haaccornmodaçãonasdependenciasdostes. 

Art. \JD. Os mcdicos pode!'ii.o cúnceder licenças do passeio aos 
enfer·mos do suas divisões, quando os~as forem pm•tt regrcs::;o no 
lllCS:JlO dia. 

Art. 100. No gabinete dodirector geral estará todas as manhãs, 
das 8 ús 8 !~ horas, em que será encerrado pelo mesmo rlireetor, 
um livro de presença, no qual escrever·ão seus nomes os 
emJil'flg;vloK do serviço clinico. 

At•t. 101. O serviço do necroterio e das salas de necropsias 
ficará sou a tlscalização de um dos internos, o qual empreg-ar·a ser
ventes, ora do um, ora de outro sexo, conformo o tral}alho se 
referir ú divisão rlos homens ou it das mulheres, dirigidos os 
serventes.' no primeiro caso pm· um onfenncir·o o no s<'gmulo 

. por uma mspectora. 
Art. 102. Os cadaveres dos pensionistas só serão autopsiados 

precedendo com;ontimento das famílias. 
Art. 1m. O enterro dos pensionistas sera feilo por suas litmi

lia:;, após a participação do fallecimento e remessa rla certidão 
do registro civil pelo administrador do Hospício, que serh 
in<lomnizado da qu:mtia quo houver si.lo despendida. 

A despeza com a certidão serit levada ú conta eorren te do 
pensionista. 

Art. 104. As despezas com os funoraes 1los otliciao~ do gxet·
citu, da At·mada, lia brigada po.licial e do corpo do bomlJeiros 
serão feitas pela Assistencia, que será indemnizwla á vista da 
conta que o director geral apresentar ao 1\lini~tro do Interior, 
para ser enviada á repartição competonte. 

Art. 105. O detalhe de designação do pessoal suiJ:tlterno r.!o 
Hospício para serviços externos é da exclusiva competoucitt do 
administrador. 
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Art. 106. O administr.1dor do Hospício participará ao director 
geral d:t Assistencia todas as occul'I'encias que se derem nos 
serviços a seu cargo em contrario ás disposições deste regula
mento. 

Art. 107. Todo o pessoal subalterno do Hospício c o do serviço 
interno das colonias é obrigado ao uso do uuilormc, quo sera fot·
necido pelos respectivos estabelecimentos, ~:;egundo o iigurino 
adoptauo pelo director geral da Assistencia. 

Art. 108. São sujeitos ás seguintes penas disciplinares os 
empregados, nos casos f! e negligencia, desobediencia, inexactidão 
110 cumpdmento de deveres e falta de comparecimento sem causa 
just.ilicatla, por oito dias f!onsccutivos on quinze interpolados, 
dnranto o mo::smo mcz: 

1." :->implcs advcrtenria; 
2." H.cprelteusão; 
3." :-;nsponsão ató 15 dias, com perda de to<lo o vencimento; 
''· • Demissão. 
l'arag-rapho nnico. Estas penns, com excr)pçã<J da ultima 

qnamln se tratar de funccimmrio do nomeação do Minh;tro do 
Interior, 5erão impo5tas pelo dircctot· gemi, podendo as duas 
pl'imeil'aS ser applic:tdas pelo contador, administradot· rlo Hos
pício, on 1lirector das colonias, aos qnaes compete demittir ou 
dispensar os empregados por elle:; nomeados. 

Al't. 109. O dirl'ctor geral pt·omovera no Hospicio Nacional, 
no dia li de ago.;to 1le cada anno, sempre que for possível, uma 
exposição tlus tt·alJalhos manufactm·atlos pelos enfermos e en
fet·mas do o~talJ<'I<~cimcnto. 

Art. 110. Os alienado:; quo tivet·em de set· renwttitlo:; pc!:t 
Policia c acerca tios quaos não seja po.:>;ivel satisfazer, por falta 1lc 
esclarecimentos, o exig-irlo no art. 28 deste regulamento, dcverlio 
~er.· prcviamentH retratados narruel!:t repal'tição o enviarlos 
p:mt o Hospício :1companlmdo:; tlas r0spectivas photogt•aphias. 

Art. 111. Emf(ttanto a clinica psychiatrica. funccionar no 
Hospício Naciona I, o lente da me~ ma clinica e rle rnoleslias 
mentaes será o rlirector geral da Assistencia. 

Art. 112. No t•avilhão dos doentes em observação funccionará 
a clinica psychiatrica e de molesti:1s nervosas, ticando o serviço 
clinico a. cargo do lente respectivo. 

Art. 113. O tlirector geral org11nizarà as instrucções c k't
bellas que forem precisas prmt regulari11:1de tlo serviço interno 
da Assi5tcncia, hem assim indieat·it n pvsso:t que deva, substi
tnit· o director das colonias nos seu,; impedimentos, cabendo a este 
ultimo de~ignar os substitutos 1lo almoxarife c do escripturario. 

Art. 114. Os Jogares de auxiliar tlo secretario e de :Jjudante 
dn administmdor do Hospicio sel'i'io providos quando estiver 
concluído o pavilhão destinado aos enfermos em observação o 
for votada pelo Congresso a quantia necessaria para occorrer a,o 
pagamento dos respectivos vencimentos. 

Capital Federal, 29 de junho de 1892.- Fc1'nando Lobo. 
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':l'abella dos vencimentos do pessoal da Assistoncia 
1\t:odico-Logal do Alienados 

PESSOAL 

Director get·al •.••..•••...••.••••••••••• 
:~~~t!l"~tari •• ..•.••.•.•••••••.••••••••..••• 
C:nnt:••ln1· .............................. . 
Pl'im,•iro e~f".riptnrario, •••••••••.••.••. 
~ng•utdo nsel'iptnrario .•••••••.•. ~·· •••• 
... \ 1uanuense •••••••.•••••••••••••••••••• 
(~11Hlilll]11 0 ,,, •,.,,,.,, o,., o o o, ••., o.,,. o 

.1\I•~dko t]o llol'pielo •••••••••••.•.••••• 
t~i1"11rgiü.o ••.•.•••••••.••.••••.•••••.••. 
1 ntf~t·no do clinica. •.•.••••.......•••...• 
Chefe do ga.hinete eleetro-therapico ..•.. 
}Jha rn1nceutieo .••..•.•.•••.•••••••.••.• 
.\jnclnnte do pharmacentico .••••••••.•.• 
lJu·~~~~tnr do mnseo auatomo-p::ttholng-kn 
Conservador dn lllllSeo e flo gabinete .... 
,\dutini~tratlor do llosplcio •.•••..•.••.. 
I l1~11 t íst:~ •..•••.••••..••••.•.•.•••..•... 
l'l"inwiro <~nfcrJueiro .................. . 
]'arteiro ....•••.•.•.••..•••.•••••••.••• 
llireetor· 1las colonia~L ..•.•••..•.• , •... 
~I (~I li C' O da~ colonia:-; ••••..•.•••• o ••••• o. 

1111.1~ 1"11 f) •••• o ••••••••••••••••••••••••••• 

~~~~('I'Í(It\11":1 I i o., .·.,,.,, .. •.,,.,.,. , , ,, ,·, 
:\ln•oxartfn ••••• , ••• o ••••••••••••• o •••• 

l'ritn(•i:·o t•uf•~l"llJeiro •.....••••.•..•.•••. 

" " .., 
:r. 
tl 

" " ') 

4:8110.<()()(} 
2:SOO~OOO 
:J:ü00;$000 
2:800$0011 
2:0011:.<000 
J:5fl0$000 
t·ono~ono 
1:tl1MÚIIUO 

~~~1~110 
litKl$0110 

1:mn,:ono 
J:!iOO~OIKJ 
xoo~ooo 

i:liOII;<IIOO 
·10~000 

2:~011$1100 
;,oo.<OrlO 
700~()()() 
SOO~Q(l() 

~:000$01KI 
~: 'JOO>:OO;) 

;,:tt~:t_t~ 
1:~;00~0<1!1 
1 :liOUi)OOO 

c ,.., 
~· ..., 
'-t:: 
;:: .., 
" 

2:"00$001) 
t:~OO~OIKJ 
1:4110:;)0110 
1:201)>()()0 
1 :000.-;0110 

;';1)()~110 
500,jii!Kl 
~110><()(11) 
I,IMI.~IKIO 
2IIO~(l(K1 

~OO;}rK10 

:.oo~oon 
l,l)lli'OOrl 
soo~ooo 
200~1100 

l :20080011 
20fl.<()()IJ 
30ili;IXIO 
o\:)0.';000 

1: HIO~OOII 
1:2011~1Ull) 

~·ifi:~!itJ·.; 
:,fMI$000 
~IJil)tiUlO 
Sillo<O!IIJ 

C:q•ital Fctlcrnl, :W de junho de 1~U2.- Fenwur1o J.obc•. 

DECRETO N. 897 - DF. 29 DF. JUNHO DE 1892 

... .., ,. 
o 
H 

7:200~1M~I 
4:01~1$000 
:o:OOOéfiMIO 
4:01MHl0fl 
;!:01)()~()00 
2:000~0(1() 

t;:,IWJ~OOO 
2:l,(l()~I)(Nl 

t:2(1(t~O!m 
SOO~OOO 

2: IOO~IMJO 
~:1100~1100 
1: 21JOi;INNI 
2:1,1~)-;0()(1 

(\0()$1100 
4:0110::$(1(NJ 

rill:l::iOOil 
1:000~000 
1:200.<000 
>·:000$~00 
3:üfl0~1NNI 

HlO~INNI 
2:0110$01J() 
:!:401llJOOO 

X40$000 

Declara desligada tia Administração Federal a Iusppctoria de Hygieun do EsLado 

dns Alagõas • 

. O yicc-Prcs\dcnte da Republica dos Estados Unidos do Hrazil, 
a vtsta. do d1sposto no decreto n. 4:33 de 11 de julho do anno 
pas~atlo, decreta: 

Fie~ desligada da Administraçilo Federal a lnspectoria rle Hy
gieno do Estado das Alagôas. 

Capital Federal, 29 de junho de 1802, 4• da Repuulica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenwndo Lobo. 
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DECRETO N. 898- DE 29 !I E J UNH.) JJF! 18\)2 

Torna extensivo {, 1\farcnha o uecreto n. 49 de 1l do corrente ~obre as vanta· 

~nn~ peuunial·ia.::\ dll~ ollit.'iaes t~ [H':t•:a~ absolvido:-; ent CoHsrdho dn .::twrra. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve tornar extensivo á Marinha o decreto n. 49, de ll do 
corrente, promulgado em virtude de resolução do Congresso Na
cional, concol!hlo nos seguintes termos: 

Artigo unico. To,lo o militar, otlicial ou praça de pret, que for 
su bmettido :t conselho de guerra e obtive r absolvição por unani
midade de votos, será. iudemnizado de todas a;; vantagens pe
cuniarias que tiver perdido om vista do p:u•ocllr; revogadas as 
disposições em contrario. 

O Contra-Almirante Custodio José de Mello, Ministro de Estado 
Jos Negocios da Marinha, assim o faça executar. 

Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4" d;t Republica. 

FLOlt!ANO PEIXOTO. 

Custodiu Jose de ilfello. 

DECRETO N. 8\J\J- DE 2\J nE .JtTNHo ng 18\J2 

.Abre nm novo cre•lito ele 1.3üO:Sü::i.~, para occort·or üs dc~pczas eou1 as obt·as 
publicas da Ca.pital Federal c a Esti':Hla. ~~~FeiTO ,fn Hio ,}'Ouro, no 

2° seutestre tlo eorrcntn :tnuo. 

O Vice-Presidente da Ropuhlica do:-; Estados Uniflos do Brazil, 
attendondo a (rue, de conformidade com o art. 8°, n. :!0, 
§ 2°, da lei n. 26 de 30 de dezeml!ro do anno passado, e por 
decreto n. 717, de 26 de janeiro ultimo, foi aberto um credito 
de 1.360:895$, para occorrer, dur.mte o primeiro semestre 
deste anno, aos serviÇ'OS do ollras publicas do:;ta Capit;tl o :tos 
da Estrada do Forro do Rio li'Ouro, a que se rofore o § 20 
das tabellas explicativas do orçamento do l\linisterio dos Nos-o
cios da Agricultura, Commercio o Obras Publicas, e consilte
rando que está. proximo a findar o referido semestr·e, tor
nando-se por isso indispensavel pr·ovor em tempo ao eusteio 
dos mencionados serviços; resolve al!rir mn novo cr·edito da 
quantia de mil tresentos e sessenta contos, oitocentos noventa 
e ?inco mil réis (1.360:895$). nos indicados termos da supracitada 
lei, para ser applicado aos alludi(los serviços no segundo 
semestre do corrente anno. 
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o Minist.·o d9 F..stado dos Negocios da Agricultura, Comniercio 
o Obt.:t:> P1• blicas assim o faça executar. 

Capit.ll rtldet•al, 29 de junho de 1892, 4• da Republíca. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:zedello Corrêa. 

D'<;CRETO N. 900 - DE 29 DE jUNHO DE 1892 

Crea. 1\!U c:orr mando superior 11e guardas na.ciona.es na. com:ttca. de Jun(Jinhy, 

no Estado de S. Paulo. 

O Vice-:•residente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
atteHd<mr! .. á conveniencia do serviço publico, resolve decretat•: 

Art. 1." Fica desligada do commando superior da comarca do 
Campinas t foJ•ça de guardas nacionaes qualificados na de Jun
diahy, an;bas do Estado de S. Paulo, e com ella creado um 
coml!l<l nd1 superior da mesma guarda, que se compora do 
:l3• l.:t t:llh.\o d<J infantaria do serviço activo, ja organizado, do 
51• r'·• f:iOr' iço •la reserva a fJUO fica elevada a actual 13a secção 
de llr•blhã.) do mesmo serviço, e de mais um batalhão de infan
taria ,,,.h n. 115, com quatro companhias cada um, o um regi
ment•; d!l 0:Lvallaria, com quatro esquadrões e a designação 
de 41", ns quaes se organizarão nas freguezias da mesma 
com2rca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital ~~ederal, 29 de junho do 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernmtdo Lobo. 

V :GR.ETO N. 901 -DE 29 DE JUNHO DE 1892 

Crea n .. com••rca de Camet:í., no ,Estadn do Pará, mais dous batalhões de infan
taria de guarda.~ nacionaes. 

o Vic ,_p 'flSidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resol ,,. de.,retar o seguinte : 

Art. I .• :?icam creados na comarca de 0ametá, no Estado do 
Pará, mais dous batalhões de infantarià, de quatro companhias 

Poder Execu~ivo i892 , 20 
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cada um e as designações de 84° do serviço activo e 11 o do da 
reserva e que serão organizados : 

o 11 o da reserva no :-lo districto do município de Cametá ; 
O 84° do serviço activo no 4• districto do referido muni· 

cipio. 
Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 902- DE 29 DE .JUNHO DE 1892 

Crea um commando superior de guardas nacionaes na comarca de Santa 
Branca, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. I. o Fica creado na comarca de Santa Branca, no Estado 
de S. Paulo, um cnmmando superior de guardas nacionaes, que 
se comporá de dons batalhões de infantaria (lo serviço activo 
com as designaçõ~s de 118° o 119•, de um batalhão da reserva 
sob n. 53, com quatro companhias cada um, e um regimento de 
cavallaria com quatro esquadrões e a designação de 42•, os quaes 
se organizarão com os guardas qualificados nas freguezias da 
comarca. 

Art. 2. o Revogarn-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4• d:1. Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 903 - DE 29 DE JUNHO DE 1892 

Cren. nm cormnando snperior do gu:trdns na.cionaes na comarca. do J::tmbciro, no 
Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Art. 1.• Fica creadu na comarca do Jambeiro, no J<:stado de 
S. Paulo, um commrmdo superior de ~uardas nacionaes, que se 
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cowporá de dous batalhões de infantaria do serviço activo sob 
ns. 130 e 131, de um batalhão da reserva com a designação de 
5 ~·O, com quat1·o companhias cada um, e um regimento de caval· 
Ja;·i:l, com qnatro esquadrões e a designação de 48°, os quaes se 
org-:oni zarão com os guardas qualilicados nas freguezias da 
comarca. 

Art. 2. 0 Revogam-se as 9isposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 904 - DE 29 DE JUNHO DE 1892 

Croa nas comarcas doSorocab:t e Tatohy, no Estado de S. Paulo, um batalhão 
de infantaria e um regimento de cavallaria de guardas nacionaes. 

ú Vice-Preside!'te da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
re·:o:ve decretar o seguinte : 

AI tigo unico. Ficam creados nas comarcas de Sorocaba e Ta
tu hy, no Estado de S. Paulo, um batalhâo de infantaria de quatro, 
companhias o a designação de 134°, que se organizará com os 
guardas nacionaes alistados no termo da Piedade, e de um regi
mnnto de cavallaria, de quatro esquadrões e a designação de 49o,e 
que serà organizado com as praças desse serviço qualificadas nas 
fr . .,guezias da comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 905 - DE 29 DE JUNHO DE 1892 

Creu um batalhão de infantaria de guardas ~acionae~ do serviço activo na 
comarca de Cannavieiras, no Estado da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
dem·eta: 

Artigo unico. E' oreado na comarca de Cannavieiras, no Estado 
da Baliia, um batalhão de infantaria de guardas nacionaes do 
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serviço acti vo, com quatro companhi'tt: e a designação de 125• ; 
re-vogadfiS as cli;;posições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocias da .JustiçJ. assim o f<tÇa 
executar. 

Capital F<Jderal, 29 de junho 1le 189~. 4• da RojJubliea. 

Ff,OiUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 906- DE 29 nr: .m:-;no l>B 1802 

Crea. duas secções de batalhão do gna.rrlas mtciouaes 1ln servi,;o activo na. 

comarca de Cannaviejras, no Estado da Bahia. 

O Vice-Presilente da. Republica dos Esta·los Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Ficam crcadas na com trca do Cannadeira~. no 
Estado da Bahm, duas secções de bablhfto 1le guar las uacionaes 
do serviço activocom as designações de l4a e 15~; re·:ogada,; as 
disposições em contrario. 

O Ministro d•J Estado dos Negocios df! . .Justiça assim o faç.t ex
ecutar, 

Capital Federal, 29 de junho dé 1892, 4" da Repuhlica. 

FLOtaANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 007- DE 2\J DE .JU~IIO IJE 1892 

Crea um comma.ndo supet-ior de gu1.rdas nacionaes n·" com:nca tlü Carm"' da 

Franca, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-PresidcntP- da Ropnulica dos Est:ulos Unido3 1lo Bra?.il, 
attenrlendo á conveniencüt do serviço publi·~o, resolve tlecrcl..~r: 

Art. I.• Fica creado na comarca do Carmo da Franca, n0 Es
tado de S. Paulo, um commando superior dJ guar,las naciou tes 
que se comporá de dons batalhões de infantaria. do serviço a.cti .,o, 
com as designações de 116• e 117•, de um batalhão da r·~serva 
sob n. 52-, com rtuatro companhias cada um,. c de um regimento 
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de cavallaria, com quatro esquarlrões e a designaPão de 41 •, os 
quaes >.e organizarão com os guarda~ qualitlcados nas fr·eguezias 
da n.esma comarca. 

Al't. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de jnnho de 189:?, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 908- DE 29 DE .TU~HO DE 1892 

Cre:\ um commn.ndo superior d~~ guardas na.cíons.e~ nn. Colllnrc:t de C~jnrú, 

no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estado:: Unidos do Brazil, 
attf'n•ionrlo á eonvenioncia. do serviço publico, resolve decretar: 

Art. 1." Fica crearlo na comarca de Cajurú, no Estado de 
S. Paulo, um commanrlo superior do guarrlas nacionaes, que se 
comp0rá de dous b:ttalhões de infantaria do serviço activo e as 
desi~nações de 120• e 121•, um batalhão da reserva sob n. 54°, 
com IJnatro companhias cada um, e um regimento de cavallaria, 
com quatro esiJuadt•ões e n. rlesiguação de 43°, os 11uaes se orga
niza!'ã.o com os guard<ts qualificados nas f"reguezias da mesma 
com:t.rca. 

A1t. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
C:lpita1 Federal, 29 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. !)O!)- DE 29 DE JUNHO DE 1892 

Crea um com mando superior de guardas nacionaes na comarca de lllococa, no 

EsLado de S. Paulo. 

O Vice-Presi,lente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
atteudeudo á conveniencia do serviço publico, resolve decretar : 

Art. 1. • Fica creado na comarca de Mococa, no Estado de 
S. Paulo, urn CO!llUlando superior de guardas nacionaes, o qual 
se comporá de dous batalhões de infantaria do serviço activo, com 
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as designações de 122° e 123•, de um batalhão da reserva sobn. S5°, 
com quatro companhias cada um, e de um regimento de ca,·a'la
ria, com quatro esquadrões e a designação de 44•, os quaes ,;e or
ganizarão com os guardas qualificados nas freguezias da corr;m ca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 

DECRETO N. 910-DE 29 DE JUNHO DE 1892 

Crel!. um comm!lndo superior de gua.rdas nacionaes na comarca. de S. J•lii~ da. 
Boa Vista, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Est:tdos Unidos do B·•a zil, 
attendendo á conveniencia do serviço publico, resolve decretar : 

Art. 1.• Fica creado na comarca de S. João da Boa Vist:t, no 
Estado de S. Paulo, um commando superior do guardas nacionaes, 
que se comporá de dous batalhões de infantaria do serviço activo, 
com as desig·nações de 124• 125•, de um batalhão da reserva sob 
n. 56•, com quatro con:panhias cada um, e um regimento de 
cavallaria, com quatro esquad!'ões e a designação rie 45", os rp:aes 
se organizarão com os guar·rlas nacirmafls fJ.U:tlific<tdos naH fre. 
guezia~:~ da comarca. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 911 - DE 29 DE .JUNHO DE 1892 . 
Crea. um commando superior de guarda! nacionaes na comarca de s. José do 

Rio Pardo, no Estado de S. Pa.ulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á conveniencia do serviço publico, resolve decr.,t,tr: 

Art. 1.• Fica creado na comarca de S. José do Rio Pardo, no 
Estado de S. Paulo, um commando superior de guardas nacio
naes, que se comporá de dous batalhões de infantaria. do serviço 
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activo, com as designações de 126• e 129", e um batalhão de reserva 
sob n. 5i• com quatro compttnhias cada um, e um regimento de 
cavallar::t, com quatro esquadrões, sob n. 46•, os quaes se orga
nizarão com os guardas qualificados nas freguezias da mesma 
comarca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 912- DE 29 DE JUNHO DE 1892 

Creaum commando superior de guardas nacionaes na comarca de Santa Isabel, 
no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. 1.• Fica creado na comarca de Santa Isabel, no Estado de 
S. Paulo, um commando superior de guardas nacionaes, que se 
comporá de dous batalhões de infantaria do serviço activo, com 
as designações de 128• e 129°, de um batalhão de reserva sob 
n. 58", e com quatro companhias cada um e de um regimento de 
cavallaria, com quatro esquadrões e a designa.ção de 47•, os 
quaes serão organizados com os guardas qualificados nas fre
guezias da comarca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 913 - DE 29 DE JUNHO DE 1892 

Crea mais dons batalhões de guardas naeionaes na comarca de Caçapava, no 
Estado de S. Panlo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Ficam creados na coinarca de caça.pava, no 
Estado de S. Paulo, mais um batalhão de infantaria. do serviço 
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activo sob n. 132° e um batalhão da reserva sob a def\gn!'çl'ío de 
60°, com quatro companhias cada um, os quaes se o,·gt~.nizarão 
com os guardas nacionaes qualificados nas freguozias do muni
cípio de Buquira, da mesma comarca; revogadas as ·lisposições 
em contrario. 

Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4° da Republi·~a. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Loln • 
.r-vr.:AP~ 

DECRETO N. 914- DE 29 DE JUNHO DE !Wl'~ 

Crea na. coma.rca. de S. Luiz de Para.hytinga~ no Estado do ~- l':tulo, mn.is 
dous batalhões de gullrdas naciono.es. 

o Vice-Presidente da Ropublica dos Estados Uni<h: <lo nrazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Ficam creados na comarca de S. Lui·t, de Para
hytinga, no Estado de S. Paulo, mais dous batalhões de infan
taria de guardas nacionaes, que se comporão de quatro compa· 
nhias cada um e terão as designações de 115" do sen 1ço actl vo 
e 51 o do da reserva ; revogadas as disposições em con tl"l.rio. 

Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4° da Republi ~a. 

FLORIANO PEIX••TO. 

Fm·nando Lo'1o. 
~ 

DECRETO N. 915 - DE 29 DE .HJNI!O DE 189·'. 

CrAa. mais. um batalhão de reservn no comma.ndo superior 1lo !.'ll •rdas nado-. 
naes da comarca do Cametá, no Estado llo Pará. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolvo decretar o seguinte : 

Artigo nnico. Fica creado no commandosuperior da nuar•ln. Na
cional da comarca de Cametá, no Estado do Pari!, m.ds um ba
talhão de infantaria de quatro companhias e que Sflrá org;•nizado 
sob a denominação de 12• da reserva, o constituir-se-In no mu
nicípio de Mocajuba; revogadas as disposições em conll'llrio. 

o Ministro de Estado dos Negocios d:t Justiça assim o fi1.ça ex
ecutar. 

Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4° da Republka. 

FLORIANO PEIXI\TO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 916 - DE 29 DE .JUNHO DE 1892 

Crea um batalhã.o de guardas nacionnes do serviço da reserva na comarca dn 
Igarapé-Mirim, no l<:stado do Par:L 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos 1lo Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica oreado na comarca de Igarapé-Mirim, no Es
tado do Pará, um batalhão de Guardas Nacionaes do serviço de 
reserva, que serà. organizado com quatro companhias e a desi
gnação de 100, nas freguezias da mesma comarca ; revogada;; as 
disposi~ões em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Justiça assim o f.tça 
executar. 

Capital Federal, 29de junho de 1892, 4° da Repuhlica. 

FLORIANO l'EJXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. !)16 A - DE 29 DE .JUNHO DE 1892 

Cren. um batalhão de guardas nn.cionaes do servk-o dn. rcsnrva na comarca 
de ~[anicoré. no Estado do .Amazonar.::. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Br:tzil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Manicoré, no Estado 
do Amazonas, um batalhão de guardas nacionaes do serviço da 
reserva, que se comporá de quatro companhias e terá a designa
ção de 4", devendo ser organizados nas freguezias da mesma co
marca; revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça as~im o fnça 
executar. 

Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4• da Repuulica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 916 B- DE 29 DE JUNHO DE 1892 

Crea um commando superior do guard1s nacionaes na comarca de Palnm, no 
Estado de Minas Goraes. 

O Vice-Presillente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' creado um commando superior de guardas 
nacionaes na comarca de Palma, no Estado de Minas Geraes, que 
se comporá de um batalhão de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias e a designação de 101•, e de um batalhão da 
reserva, tambem com quatro companhias e a designaçã() de 65•, 
os quaes se organisarão com os guardas nacionaes alistados nas 
freguezias da referida comarca; revogadas as disposições em 
contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 29 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 917- DE 2 DE JULHO DE 1892 

Approva a planta apresentada pela Companhia Estrada de Ferro Sorocabana 
para modificação da linha entre os kilometros 224.588. 227.658 e 227.836, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro So
rocabana, resolve approvar a moditicação da linha entre os kilo
metros 224.588, 227.658 e 227.836, proposta pela. mesma com
panhia e segundo a correcçl!:o constante das plantas que com este 
baixam rubricadas pelo chefe interino da Directoria das Obras 
Publicas. 

O Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
faça executar. 

Capital Federal, 2 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Serzedello Corrêa. 
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DECRETO N. 918 - DE 2 DE .TULHO DE 1892 

Approva os estudos definitivos do trecho do prolongamento comprehendido 
entre S. Vicente e Santos, apresentados pela Companhia Estrada de Ferro 
Rorocabana. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe requereu a Companhia Estr<tda de Ferro 
Sorocabana, resolve approvar os estudos definitivos, peht mesma 
apresentados, do trecho do prolongamento comprehendklo entre 
S. Vicente e Santos, com 13 kilometros e 100 meti·os de desen
volvimento, de accordo com as plantas que com este baixam ru
bricadas pelo chefe interino da 1• Directoria das Obms Publicas. 

O Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
faça executar. 

Capital Federal, 2 de julho de 1892, 4° da Republic:l. 

FLORIANO PEIXOTO. 

se,·::edello Corrêa. 

DECRETO N. 91!) -DE 2 DE JULHO DE 1892 

Concede nutorisa~ão á Tha D. Pedro Go!d Jlfilling Company, !imitdd, para 

funccionnr. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requ~reu a The D. Perdo Gold Mining Com
pany, limited, devidamente representada, resolve conceder-lhe 
autorisação para funccionar no Brazil, mediante as clausulas 
que com este baixam assignadas pelo Ministro de Estado dos 
Negocies da Agricultura, Commercio de Obras Publicas, e ficando, 
outrosim, a mesma companhia obrigada ao que dispõe o art. 1•, 
§2•, ns. 1, 2e 3do decreto n. 164de 17 dejaneiro de 1890. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 2 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:edello Corrêa. 
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Clausulas a que se refere o decreto n. 919 desta data 

A The D. Pedro Golrl ]Jfining Company, limiterl, é obrigada a 
ter um representante no Brazil com plenos e illimitados pode
res para tratar e definitivamente resolver as questões que se 
suscitarem, quer com o Governo, quer com os particulares. 

li 

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unica
mente ás respectivas leis e regulamentos e a .i uri:sdi<'ção de seus 
tribunaesjudiciarios ou administrativos, sem que em tempo al
gum possa a referida companhia reclamar qualquee excepção 
fundada em seus estatutos, nem recorrer á intervenção diplo
matica, sob pena de nullidade da presente autorisação. 

Ili 

A companhia não poderá fnnccionar emquanto não depositar 
no Thesouro Nacional a quantht de 20:0fl0$ em ouro, ao cambio 
par, para garantir o pagamento de futuros diecitos n obrigações. 

IV 

O deposito de que trata a clausula anterior sera feito pela 
companhia, com a declaração do fim a que é destinado e de que 
não poderá ser levantado sinão por ordem do presidente da Junta 
Commercial da Capital Federal. 

v 
• Fica dependente de autorisação do Governo Federal qualquer 

alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos esta
tutos. Ser-lhe-ha cassada a autorisação para funccionar no 
Brazil, si infringir esta clausula. 

VI 

A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja 
comminada pena especial, será punida com a multa de 200$ a 
2:000$000. 

Capital Federal, 2 de julho de 1892.- Serzedello Corrêa. 
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Eu abaixo assignaclo Johannes Jochim Christian Voigt, corre
tor de navios, traductor publieo juramentado e interprete com
mercial matriculado no Meritissimo Tribunal do Commercio 
desta praça p:1ra as línguas :tllemã., franceza, ingleza, sueca, 
dinamarqneza, hollandeza e hesp:tnhola, cscriptorio na rua de 
S. Pedro n. 4, sobrado: 

Certilico pela pt'esente em como me foram apresentados um 
memoranrlwn de associação e os estatutos da The D. Pedro Gold 
AI ining Company, limiterl, escr·iptos na lingtm ingleza, atim de os 
tt·aduzir litteralmente p:1ra a lingua vernacula, o que assim 
cnmpri em razão do meu oJiicio, o litteralmente vet'tidos dizem 
o seguinte: 

Tnrducçtio 

Leis de companhias de 1862 a 1880. 
Companhia limitada por acções. 

Memorandum de associação dn. The D. Pedro Gold Hining 
Company, Umited. 

O nome da comp:tnhia é The D. Pedro Golrl Mining Company 
limited. 

II 

O escriptorio registrado d:t comp<mhia será sito na Inglaterra. 

lii 

Os fins para os quaes se estabelece a companhia s1to 
a) comprar, tomar poswl ou de qnalqner fórma adquirir os 

bens, minerações e outros dit•eito:> da The D. P.1d1·o N orth dct 
Rey Golã Mining Company, limited, agora em liquidação; 

b) comprar, tomar a arrendamento ou de outt·a fórma adquirir 
e explorar minas, rocha8, minera13.;; e dil'eitos de mineração no 
Imperio do Brazil, ad•IUirir pot• colllpm ou de outr[l, fórma. quaes
quer propriedades mehllicas ou rnineraes p[l,m explorai-as ou 
titzel-as vendavais, vendei-as ou dispor dellas, e pt'ocumr ouro e 
outros mineraes no dito Imperio do Bra:dl ; 

c) explot·ar e contractar com ouJ;ras pessoas oo companhias a 
exploração das minas, rochas, dit'eitos mineraes e outras pro
priedades que foram adquiridas pela Tlte ]) • Pedro N orth del 
Rey Golrl, Mining Company, limited, em liqiüdação e outras 
quaesquer minas, rochas, dos leitos mineraes e proprie1lades que 
possam ser a todo tempo compradas, arrendadas ou de outra 
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fórma adquiridas pela companhia ou quaesquer partes dellas, 
quebrar, lavar, fundir, reduzir e amalgamar o metal e tornar 
v•mdavel o seu prodY•to, quer actunlmente extrahido ou ob~ido 
pela companhia, quer não e desenvolver os recursos. das dt~s 
minas e propriedades, quebrar, derreter, lavar, reduztr, fundtr 
e tornar ne;:wciavel o producto do quaesquer minas, quer per
tencentes a companhia, quer não; 

d) vender, dm· a arrendamento, ou de outra fórma dispor das 
minas, rochas, direitos de mineração, fazendas e propriedades da 
companhia ou qualquer parte deltas, o contractar o des,~nvol
vimento e custeio de qualquer das duas partes por companhias 
separadas, sociedades ou pessoa ; 

e) comprar, tomar a arrendamento ou de qualquer outra 
fórma adquirir quaosquer terras ou terrenos ou quaesquer 
direitos ou interesses nellas, e qualquer planta, machinismo ou 
matarias ou outras propriedades moveis ou immoveis necessarios 
ou que se desejem para os fins da companhia ; adquirir por 
pedido original ou por compra, ou de outm qualquer maneira, 
quaesquer direitos de patente ou outros privilegias com a respe
ctiva applicação; construir, manter ou juntar-se com quaesquer 
outras pessoas ou companhias para a compra, construcção e 
manutenção de estradas, estradas de ferro, ferro-carris, edifi
cios, machinismos, engenhos, represas, aquednctos, reservatorios 
cursos de agua e quaesquer outras auras conducentes aos fins da 
companhia; 

f) promover ou contribuir para quaesquer obras publicas ou 
emprezas, otferecendo facilidades para quaesquer dos fins da 
companhia; 

g) formar, promover, estabeleeer, fazer conhecer ou assoeiar
se e auxiliar na formação, promoção, estahelooimento e publieação 
de qualquer outra companhia ou companhias, cuja responsabi· 
lidado seja limitada, tendo fias semelhantes ou em parte seme
lhantes ~os desta cor~panhia, o f:vr.er vonder ou dispor a favor 
dessa companhia ou quae:;;quer outrMl, on pessoas, todos ou qual
quer parte dos bens desta companhia. e aceeitar em pagamento 
uma parte do pagamento delles, dinheiro, acções, deóentures ou 
outras obrigações de qualquer dessas companhias; 

h) adquirir a clientella e !ta veres ou qualquer parto destes, e 
assumir as responsabilidades ou qnaesquer partes das responsa
bilidades do qualquer companhia ou associaÇl\o cuja responsabi
lidade seja limitada, tendo fins semelhantes aos da companhia, 
quer absolutamente, quer por meio de fnsão total ou parcial, ou 
de outra fórma; 

i) associur-se ou celebrar qualquer accCirdo para participar de 
lucros, união de interesses, ou cooperação com quufquer pessoa 
da coJ!lpanltia que realize ou estPja Jntra realizar quaesquer 
negamos que esta companhia esteja autorisada a realizar, ou 
quaesquer negocias ou transacções cflpazes de ser encetadas 
de maneira a beneficiar directa ou in•lirectamente esta compa
nhia e tomar ou de qualquer fórma adquirir e possuir acções ou 
capital de qualquer dessas companhias; 
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j) fazer adeantamentos a clientes da companhia e a pessoas 
que tenham negocios com ella; 

k) levantat• dinheiro da maneira que a companhia julgar con
veniente, e em particular emittir debentures, onerando todos ou 
quaesquer dos bens ( presentes e futuros) da companhia, in
cluindo o seu capital a realizar; 

l) augmentar[ o capital da companhia sempre que ella o julgue 
conveniente, emittindo novas acções, ou garantia de acções 
com ou sem direito preferencial a dividendo além do das acções 
ordinarias; 

m) fazer tudo quanto for incidental ou conduza à obtenção dos 
fins acima ou de qualquer delles, ou que de qualquer fórma seja 
necessario ou conveniente para os fins desta companhia. 

IV 

A responsabilidade dos accionistas é limitada. 

v 
O capital da companhia. e de ;t 125.000 (cento e vinte e cinco mil 

libras) dividido em 125.000 (cento e vinte e cinco mil) acções de 
uma libra cada uma. 

Nós, as diversas pessoas cujos nomes, endereços e profissões se 
acham abaixo subscriptos, desejando formar-nos em uma compa· 
nhia, de accordo com este mem01·andum de associação, respecti
vamente concordamos tomar a quantidade de acções expressa ao 
lado dos nossos respectivos nomes: 

Nomes, endereços e profissões dos subscriptores Quantidades de acções 
tomadas 

Albert James Atkei, 33 Cornhill, na cidade 
de Londres, engenheiro.................. Urna. 

Frank Robert Boydell, 5 Adelaide Place, 
London Bridge, na cidade de Londres, 
agente de navios... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . Uma , 

John Edward Dawson, 86 London \Vali, na 
cidade de Londre~, engenheiro civil...... Urna. 

George Becken, 86 London 1Vall, na cidade 
de Londres, agente de terras............. Urna. 

Charles Roeland Brown, 40 Sun Street, no 
condado de 1\liddlesex, impressor.......... Uma. 

1\lurray Hinckley Spear, 3 Steedrnan Street, 
Wolworth Road, S. E., no condado de Sur-
rey, engenheiro mecanico............... Uma. 

Williarn Henry Me. Millan, 34 surrey 
Grozer, Old Kent, Road, no condado de Sur-
rey, contador........................... Urna. 
Datado de 2 de julho de 1883. 
Testemunha das assignaturas supra, Philip Samuel • Pearce, 

54, Milton R.oad South Hornsey-Middleser, empregado. 
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li:L;:tatutos da «The D. Pedro Gold lU.ining 
Coutpany, lin1ited » 

i s disposições da tabella A da lei de companhias de 1862 não 
terão applicação á companhia, porém em seu logar serão estes 
os estatutos da companhia. 

INTERPRETAr:Ão 

1 • Na interpretação destes estatutos, palavras que exprimam 
o numero singular incluirão o plural, as expressa~ n.o pl?r~l 
incluirão o singular, as expressas no genero masculino mclmrao 
o feminino, as palavras designando pessoas incluirão corpora
çõe,;, e «escriptos » incluirão impressos, lithographias e outros 
substitutos usuaes de escrever. 

NEGOCIOS 

2. O escrlptorio da companhia será em 86, Lonclon 1Vall, na 
cidade de Londres, ou em qualquer outro em Londres que os 
dir-Jctores possam a todo tempo estabelecer. Os directores 
JlOt!erão tamhem estabelecer escriptorios tiliaes nos logares que 
a tr,do tempo julguem necessarios para a efficar, realização 
dos negocios dl\ companhia, 

:3. A companhia, funccionrtndn pelos sens directoros, pôde 
ex('rcer todos o;; po,leres conferidos pol<t « lei 1le companhias 
de 186-h. 

4. A companhia pótle encetar as suas transacções, não obstante 
estar por distribuir qualquer parte do capital, 011 não esteja de 
todJ subscripto, comtanto que tenha sido subscripta uma parte 
sulliciente rio capital, de maneira a ter o custeio pelo menos ;t 
30.000 (trinta mil libras). 

5. As transacções d~t companhia serão a acquisiçã.o dos bens e 
direitos mineraes da The D. Pedro North del Rey Gold Mining 
Company, limited, agora em liquidação, comprehendendo um 
con tracto datado de 11 do maio de 1883 e feito entre os liqui
dartes da dita companhia, de uma parte, e Tbomar, Bersey, por 
parte da companhia da outra parte, nos termos do dito contracto, 
com as alterações e modificações (caso haja) que os directoros 
julgarem conveniente e que o~ liquidantes concordarem. 

Gs directores não serão responsaveis pela validade de quaes
quet• escripturas, contractos de mineração ou outros direitos de 
propriedade comprehendidos no dito contracto ; podem, porém, 
accllitar o titulo do respectivo vendedor. 

CAPITAL 

6. Os dh·ectores podem (sujeitos ás disposições da lei de com
panhias,· d0 1867) emittir quaesquer acções, integral ou parcial
mente pagas em pagamento ou parte de pagamento de qualquer 
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propriedade adquirida pela companhia, ou obra feita para ella, e 
podem, com rela~;1o a quaesquer acções (incluindo acções em 
lagar de acções confiscadas ou entregues que !JO$Sam a tor:lo 
tempo ficar por emittir, depois de providenciar para a acquisição 
das propriP-dades comprehendidas no contracto de compras), 
emittir as acções ás pes!'oas que elles julgarem convenientes. 

7. Todo o accionista terá direito a um certificado com o se !lo 
commum da companhia especificando as acções por elle possnidas 
e a respectiva importancia paga. 

8. Si esse certificado se inutilisar ou perder-se, poderá ser 
renovado nos termos que, para prova ou outro fim qualquer, os 
director·es possam determinar, sob pagamento do indernnizaçiio 
ou gar:,ntia. 

9. A companhia não será obrigada a reconhecer nenhum in
teresse parcial, equitativo, futuro ou contingente em qualquer 
acção, nem nenhuma responsabilidade a respeito de qualquer 
acção, a não ser o interes~>e e responsabilidade que tem a 
companhia para com o respectivo possuidor regi~trado. 

10. Aclmnrlo-se duas ou mais pe:>soas registradas como pro
curatlorPS conjunctos de qualquer acção, qualquer pessoa dessas 
póde passar recibos efficazes de qualquer dividendo relativo a 
essa acção, porém só a esse respeito, e, quanto aos poderes de 
votação aqui contidos, a unica pessoa reconhecida como pos
suidora dessa acção será aquella cujo nome estiver na occasião 
inscripto em primeiro lagar no registro. 

AUGMENTO DE CAPITAl, 

11. Os directores podem, com a sancção da companhia previa
mente da,Ja em assembléa geral, augmentar o capital, emittindo 
novas acc,;ões, sendo esse augmento total da importancia e divi
dido em acções rias respectivas imporhncias que a companhia em 
assembléa g-eral determinar, ou não sendo feito em determinação, 
como os directores julgarem conveniente. 

12. Os directores podem, com a sancção de uma resoluç,'í.o 
especial da companhia, annexar a quaesquer novas acções, ou a 
quaesqu~r acções por emittir que for·mem p~rte do capital primi
tivo, quaesquer direito;; preforenciaes a divi,Jenrlo ou outros 
direitos ospeciaes, prioridade ou vantagem sobre o resto ou qual
quer parte do resto do capital emittido ou por emittir. 

13. No caso da C!'eaç,'io de clas~es espeeiaes deacções (e sujeitas 
a qualquer resolnção ~special em contrario á sua creação), as 
acções sA.rão possuídas nos termos de que nenhuma resolução 
especial so torne sem valor, sob a base de serem os interesses de 
uma classe de accionistas aff•}ctados por ella mais do que os in
teress·~s de outra classe, si o numero de accionistas de cada 
classe tiver comparecido e votar! o para a resolução nas assem-· 
hléas em que foi approvada e confirmada ess:a. resolução, e si foi 
necessario para tornar essa resolução válida especial, si os accio
nistas dessa classe foram os unicos da companhia com direito de 
votar. 

Poder Executivo 1892 2! 
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14. Sujeitos a qualquer disposição em contrario que possa ser 
feita pela assembléa que sanccionar o augmento do capit:\1 ou a 
annexação de preferencia, as acçõcs novas ou rle prcfercncia 
serão oll"erecidas aos membros que tenham 11i!'Cito •~ avbo em 
proporção ús ncções existentes por elles po~suidas e essa olrmta 
será feita por aviso especificando o numero das novas acções as 
quaes o accionista tenha dit·eito, e limitando um prar.o no qual, 
uiío sendo acceita a olferta, elb será consitlerad:t como recusatla, 
c, depoi:; 1\e oxpir:ulo esse prnr.o ou de recebilla a communicaçilo 
desse accionisb <t ljUem foi da!lo osso numero, de que ollo recusa 
acceitar as acções ofi'erecidas, üS directores po1lem tlispor das 
mesmas !la maneira por qnn elles jnlgarem •lo maior vantngem 
para a companhia. 

15. Tt1do capital lovanhttlo poht crcação do novas ac.;:õo~ será 
(sujeito a quaesquor dispo~h:õ!ls espociars expt·c,:-;a~ 11dtt reso
lução que autol'isar a s11a creação) considerado cou;o parte do 
capital primitivo e serit ;,njeito ás mesmas !lisposições referentes 
ao pag-:1meuto 1le clmma,Jas e it compra de transferencia, cont1sco, 
cancellação c reemissão de acçõe<> e outras, como si tivc::;sc sido 
parte do capital primitivo. 

ltEDl'CÇÃO DR CAPITAL 

lG. A companhirt pôde, a qnalrJuer tempo, rellm\it• o ctqül:ll 
on subdiviuir acções 1\a maneira o com todos ou qnaesrtuer dos 
incidentes prescriptos ou !lesignallos pelas ''leis de companhia 
de 18l'l2 a 1880 >>, c em particular pórlc, por meio 1\.3 resolnçilo 
ou em n~semblé:t geral, reduzir o seu capital cancdlamlo acçües 
que na época da approvação da, resolução não tiverem sido 
tomadas on convencionadas serem tmmvlas por qualquer pessmt 
e o capital realizado pútle ser restitnhlo. 

CIIA~IAOAS 

17. Os directores podem, com relação a qtuteSf[Ucr acções não 
cmittidas como integl'al on parcialmente pagas, de accortlo com 
o dito contracto de ll de maio de lSS:l, exigir a somma qne tonlm 
de ser paga na applicação e distribuição dessas acçõcs, como elles 
julgarem conveniente, e pod,~m :t. to,Jo tempo fazer as clw.
mad<tS que julg:..rem convenientes a respeito de dinheiros por 
pagat', comtanto que, salvo sendo njustauo como parte do con
trhcto para tomaria de acções, seja d:ulo, com 2lllias pelo menos 
de antecedencia, n.viso de cada ch:umula, c que nenhuma chamada 
eXCt!lln. de 10 s~:hillinqs (101) ou ,;eja pagavcl em um di:L •lentt·o 1!0 
um mez Llo calowhrill r!,~ data em fJUe a ultima ckunatla pnívia 
tenha siuot·ealizada, c o:u.la aecionbta ;;m·i~ respon,;:~vol pelo pa
g:\mcnto 1\:t. importancia tias chnm.td:ts ús pessoas, nas (·poc:\S o 
logares designarlos pelo;; rlimdums. 

13. A responsabili,lwlo de possuidores collectivo:-: a respeito tLts 
ch:~mada~ sohre essas acções ser:i hnto separada como conjuuett~. 
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HJ. Uma chamada sera consider.1da como tendo sido feita na 
época em que a resolução dos directores autorisando-a foi ap
provada. 

20. Si a cham::ula relativa a qmlquer acção não for paga. 
antes ou no di!t designado para o seu pagamento, o então possui
dor dessa acção será responsavel pelo p:tgamento do:; juros da 
dita chamada em atrazo, a taxa que. os directores possam deter
minar, não excedendo a;~; 10 por cento ao anno des•le o dia mar
cado para o seu pagamento até á rlata do pagamtmto actual. 

21. Os rlirectores, podem, si ,inlgarem conveniente, receber •le 
qualquer• ~tceionista q1w o qnoir~t ;vleantat' totla.~ nu f/Ualqum· parto 
das importancias por pag.tr sobre acções que olle pos~uir alem 
das quantias actualmente chamadas, e esslt importanf)ia atlean
tada, ou tanto quanto della estiver em :ulcantamento olo cha
madas, póde, como os directoros e os acr.ionist:;s que a pagnro)m 
convencionar, ser considerado como ltal.Jilitando o possuidor de 
então da acção a dividendos ou a juros á razão e nos termos que 
forem convencionados entre o accionista que pag:tr essa impor
tancia adeantada e os directores. 

TltANSFE!tENCIA E TllANSmSSlO DE ACÇÕES 

22. O instrumento de transferencia de acções da companhia. 
sol'á assignado tanto pelo transferente como pelo transferido, e 
aquelle será considerado o possuidor dtt acção ate que o nome deste 
seja inscripto no livro do respectivo registro. 

23. As acções da companhi:t serão transferidas da fórma se
guinte: 

Em .... de ..... em virtude da qnantin de L .. r1ue m'1 foi 
p:1ga por ..... pelo presente transfiro ao dito ... a acção (on 
acções) numerada ... in~cripta no mon nomo no.~ livro'\ tla 'l'he 
D. Pedro Golcl Mining Company, limited pa1·a a posso do dito ... 
sujeito :'ts diversas condições soh as quaos eu a possuía n:t data 
em que a ce•li, e em, o dito ... por este concoroh tomar a dita 
acção (ou acções) sujeito as mesmas condições. 

Em testemunho do que assignamos ao~ ... do ... de 18 ... 
24. 1\ntcs tio registro de qualquer tronst'.wcncia o respectivo 

instrumento deixado no escriptorio da comp.mhh, juntamente 
com o certiticado das acções quo se tem de trausfet·ir e outra 
qualquer, par<t que os directores pos~am exig-ir para prova do 
direito de transferente, e a transferencia será tlahi por oleante 
archivada na companhia. 

25. Pagar-se-1m pelo registro de qualquer transrerencia ou 
transmissão de acções, nma quantia não excedente a 2/6 que os 
dircdores a, todo tempo mar!'~'trem. 

26. Os dii'ectores porlem recnsa.r o reg-istro tlc transferencia 
de acção por qualquer das seguintes razões: 

a) si o transferente for devedor da companhia ou responsavel 
para com e !la po1· qualquer titulo ou nota ou outro coutracto que 
esteja por cumprir; 
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b) si a transferencia não tiver sido etfectuada conforme os re
gulamentos da companhia; 

c) si o transferido não for pessoa idonea para pagar as cha
madas. 

27. Os livros de transferencia serão encerrados durante o 
tempo que preceder a qualquer assembléa geral, como os dire
ctores det~rminarem. 

28. Os tet-;tamenteiros ou administradores de um accionista fal
lecitlo ser-ao os unicos reconhecidos pela companhia com direito 
ás suas acções. 

29. Qualquer pessoa interessada. em uma acção em consequen
cia do fallecimento ou fallencia ou insolvabilidade de qualquer 
accionista, ou pelo casamento de um accionista ou por quaes
quer meios legaes, a não ser por transferencia, de accordo com 
estes regulamentos, póde, depois de apresentar a prova que os 
directores julgarem sufficiente, ser regibtrada como possuidora 
dessa acção, ou J.óde, apresentando essa prova e assignando uma 
transferencia de accordo com este regulamento, fazer registrar o 
transferido como possui•lor, tendo os directores a me:;ma dis
crição de recusar o registro de um transferido, como no caso de 
transferencias por membros registrados. 

30. Pessoa nenhuma, que reclamar direito a uma a.cção, por 
transmissão, tara direitos a respeito dessa acção, excepto o di
reito de ser registra•lo ou de fazer registrar o seu transferido 
sob os regulamentos da companhia, e sem direito de receber di
videndos (si houver) a.ctualmente declarados antes do falleci
mento ou outra transmissão de interesse. 

CONFISCO DE ACÇÕES 

31. Si qualquer accionista deixar de pagar qualquer chamada 
no dia marcado para o pagamento, os directores podem, a qual
quer tempo depois, durante o tempo em que a chamada. estiver 
por pagar, mandar-lhe um aviso para que pague essa chamada 
juntamente com o juro e quaesquer despEzas accrescidas em 
razão dessa falta de pngamento, e declarando que, no caso de 
falta de pagamento, no dia e logar (no escriptorio da compa
nhia ou algum banco) mencionados nesse aviso, a ncção serâ. 
sujeita a confisco. 

32. Si as requisições do aviso supra dito não forem cumpridas, 
qualquer acção a cujo respeito tenha sido dado esse aviso, póde 
em qua.lquer tempo depois ser confiscada por uma resolução dos 
directores para esse fim e o seu possuidor cessará em seguida 
de ter qualquer intere~se nella, e o seu nome póde ser retirttdo do 
registro como possuidor. 

33. Qualquer accionista cujas acções furem confiscadas ficará, 
não obstante o confisco, responsavel pelo pagamento á compa
nhia, de todas as chamadas devidas por essas acções na época do 
confisco e juro (si houver) sobre ellas. 
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RENUNCIA DE ACÇÕEB 

34. Os directores podem acceitar uma renuncia de qualquer 
acção nos termos que julgarem conveniente, comtanto que parte 
nenhuma dos haveres da comp .ahia seja empregada na. compra 
das proprias acções da companhia. 

VENDA, CANCF.LI,A111ENTO E RF.MISSÃ.O DF. ACÇÕES CONFISCADAS OU 
RENUNCIADAS 

35. Os directores podem vender qualquer acção confiscada 
ou renunciada qu13 julgarem conveniente, e registrar o compra
dor como seu possuidor. 

36. Os directores podem cancellar qualquer acção adquirida 
por confisco ou renuncia e emittir outras novas em substi
tuição. 

PENHOR SOBRE ACÇÕES 

37. A companhia terit um primeiro e primordial direito de 
penhor sobre as acções de qualquer accionista que e~tiver em 
divida para com a companhia e sobre todos os dividendos e be
neficios que lhe couberem, em virtude dessas acções, para o pa
gamento das dividas e esse penhor existirá pelas dividas devi
das por esse accionista, quer só, quer conjunctamente com outra 
qualquer pessoa, e por quaesquer divid,ts que se tornem de
vidas antes do registro d ~ um transferido, si os directores tive
rem recusado esse registro sob qualquer das base:> aqui acima 
mencionadas, e se estenderá ao interesse absoluto em qualquer 
acção pArtencente a qualquer accionista juntamente com qual
quer outra pessoa. 

38. A companhia terá direito de etrectuar esse penhor por 
venda ou confisco e reemissão das acções ou pela retenção de 
todos os dividendos e lucros a respeito dellas ou por qualquer 
combinação dos ditos meios. 

DIREITO A ACÇÕES 

39. Afim de fazer etfectiva uma venda de qualquer acção 
adquirida pela companhia, por confisco ou renuncia que os dire
ctores possam preferir vender a cancellar ou reemittir, ou uma 
venda de qualquer acção a cujo respeito esse penhor, como acima 
dito, os directores podem fazer, sob o sello da companhia, uma 
transferencia dessa acção ao seu comprador, e essa transferen
cia conferirá os mesmos direitos ao transferido como si ella ti
vesse sido e:trectua1la pelo accionista em cujo nome a acção 
estiver registrada, ficando entendido que a venda de qualquer 
acção a respeito de um penhor não terá logar sem a viso prévio 
de um mez ao seu possuidor registrado. 
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40. O recurso de qualquer accionista por qualquer il'regula
ridade, em qualqncr conlisco de acção, ou mt imposição de um 
penhor sobre qualquer acção será sómente por damnos, e o re
gistro será prova evidente do direito de uma acção, tanto contra 
qualquer reclamação co:no contra o possuidor primitivo da acçito 
que os directores tenham projechdo confbcar, cancellar ou dis· 
por, de accorllo com e~ tas disposições. 

PODBRES PARA. Tm1AR A EMPRESTH10 

41. A companhia vóde, a todo tempo, com autorisação dos 
directores, tomar a emprestimo ~oh hypotllcca dos seus bens ou 
de qualquer parte delles (incluin,lo chamadas não realizadas ou 
capital por chamar, até quanto possam ser onerados) ou soh obri
gaçnes (debentures) ou sob outra garantia ou sem ella, quaesquer 
quantias que os directores julgarem conveniente, com tanto que, 
porem, o conjuncto do principal a tomar a emprestimo em tempo 
nenhum exceda de um quarto do capital nominal ,Ja comprmhia 
então existente ~em o consentimento Lla companhia em assem
hléa geral. 

42. Os directores podem pôr em execuçã-o os seus direitos re
lativr~mente ao emprestimo !lc dinhoit·o soh g-arantia- dentro 
dos limites imposto,; pelo ultimo !lrecedentc artigo -c quanto á 
fórma e termos da garantia, e podem tomar tt emprcstimo de 
banqueiros c outros e tomar responsabilidade pam com elles (a 
não ser sob garantia dos bens da companhia) para, todas as des
pezas rorrentes o g-asto da companhi:t; porlem saccnr, acceitar, 
endossar e assignar notas promissol'ias, letras 1lc cambio e ou
tros títulos ncgociaveis. 

43. Pessoa nenhuma que empreste dinheil'o ou faça credito á 
companhia será obrigada a informar-se dos tins ao qual é desti
nado esse dinheiro. 

ASSEMilLEAS GERAES 

44. A primeira assemhléa geral ser:i realizad;t na época, não 
passan1lo além de quatro mezes depois do registro ch companhia, 
e no local que os directoms designarem. 

45. Em cada anno na epoca e local que os directores designa
rem se realizará um:~ asseml.Jléa ~ernl sul.Jseqnente. 

46. Essa assemhléa geral acim:t mencionada será denominada 
assembléa ordinaria, e as demais extraordinarias. 

47. Os directores podem, quando julgarem conveniente, e logo 
que 20 dos accionistas da companhia, que possuírem não menos 
de um quinto do capital emittido, rertucrerern por oscripto, con
vocar urna assembléa extraordinaria. 

48. Esse rertuerimento mencionara o objecto da assembléa flUe 
se deve convocar e será assignado pelos accionistas que o fizerem 
e deixado no escriptorio da companhia. 
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40. Logo que receberem essa requisição os directores convo
carilo uma assemlJléa geral extraortlinaria. 

Si não a convocarem dentl'o de um mez do caleudario a contal' 
da <lata do recebimento, os requerentes ou quaesquer dos outi'OS 
:wcionistas, no numero exigi<lo, e que pos~mtm igual proporção 
do capital, po1ern por si mesmos convocar uma assembléa geral 
extraorclinaria. 

50. Dar-se-ha aos acciouistas, pela fórma em seguida mencio
nada ou de outra qualquer maneira que for lndicadtt pela compa
nhia em assembléa geral, a viso prévio de sete dhts especillcando 
o locttl, dia e hora da assembléa, e, no caso de negocias especi:\es, 
a naturew, geral desses uegocios. 

51. Serão considerados especiaes todo;; os negocios q oe forem 
tl'itlado~ em assemblé 1s extraordimwias c ordinarias, com exce
pção da reeleição dos directores que se retiram, nome<~ção de 
contadores, approvação de dividendos, pagamento tlas contas, 
halanço e o rehttorio ordinario dos directores. 

52. Não se tratará de negocio algum em assemhlé:t gemi, salvo 
declaração de dividendo, sem que haj:~ qnont,;t do accionistas 
presentes em pessoa ou por procuração, m~ lt<n'a •la J·cuuiiio. 

Det on m:tis accionistas, possuidores conjnct:unente tio mil ou 
mais libras do c:tpital nominal então emittido, ~ormarão nm 
q-~orum comtanto que, pelo menos cinco, estej:un pes:>oalmenttt 
pt·esontos, exr:opto si a aSSCJlllliló:~ l'•H' eonvoca•la pai'<t rovogar, 
altomt• ou adrlitat· regulamento •h comp1.nhia, conti<los no;; pt·n
sentes o~t:ttutos, ou p:tm dissolvet· a eornpn,nhh, em cttjo e<tso o 
quorum consistirit de 25 pessoas on nurn'3ro lll3IlOI' q1w nilo re
pt·esente menos de um quinto do capibl emittilo entá') e das 
qnaes pelo menos 10 deverão esta1• presentes em p~ssoa. 

5:.L Si llcntJ•o •le unm hora desde :t hot'il. mwca<la para a 
reunião não houver quornm, a assemhlêa., si tiver si· lo convoca•la 
por accionistas com os poderes supraditos, será dhsolvida. Em 
qualquer outro caso sera adiad:t par;t o mesmo dia da semana 
seg-uinte, na mesma hora e logar, on para outro dia mt hora e 
log-nr que os acciouista:> então pt·esentes determinarem. 

54. Em qu;tlquer destas assemlJiéas ger:v:s ot·•Hn:1,t'i:ts, primi
tiv::unente convocad<tS pelos directores por ou som roquisição •le 
accionistfls, os accionistas presentes, qualquer que seja o seu 
numero, terão o poder de decidir sobre quaesrtucr assumptos 
que possam ter sido proposto,; na asseml1léa em que teve lug-ar 
o adiamento poe f<1lta de quor·um. Devendo por,;m, tlal'-:>t.J 
aviso pr.\vio de 13 dias aos accionistas desse adiame1:to alim de 
que se possa nelle tratar de ne,c~.ocios especiaes sem que haja 
quorum. 

5:>. A pessoa que for Llesignarla pelo director-presitlente pre
sidirá as nssembléas geraes da companhia. 

5G. Si não for designado presidente ou si elle não estiver pre
sente á assembléa clentro de 15 minutos, depois da hora. mar
cada para el!a, os accionistas prtlsentes escolherão um dentre si 
para presidente. 

57. O presidente póde, com o consentimento da assemhléa, 
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adiar qualquer assembléa de uma época para outra e de um para 
outro logar, porém, nessa assembléa adiada não se tratara 
de outro negocio que não o que ficou por concluir na assembléa 
em que teve logar o adiamento. 

58. Toda moção submettida a uma assemblé:t será. decidida, 
da primeira Y<JZ, pelo levnntamento de mãos. 

59. Em qualque1· assembléa geral, salvo sendo pedida uma 
votação por 10 membro>, pelo menos, presentes e com direito de 
vot, r, u111a declaração te1ta pelo presidente de que passou uma 
resolução ou que passou por uma maioria particular, ou que 
se perdeu, e um lançamento a e;;te respeito nos livros rle actas 
da companhia, serão prova sufficiente do facto, sem prova do 
numero ou propm~ção dos votos dados a favor ou contra a dita 
resolução. 

60. Não se pedirá votação sobre a nomeação de um presidente 
ou sobre uma questão de adiamento. 

61. Si for pedida votação ella será tomada na época, logar e 
da maneira que o presidente determinar e o resultado dessa vo
tação será considerado como uma resolução da companhia em 
assembléa geral. No caso de um empate de votos (quer por le
vrmtamento de mãos, quer por escrutínio), em qualquer assem
bléa geral, o presidente tera direito a um segundo voto ou voto 
de desempate. 

62. Um pedido de votação não obstará a continuaç·ão oh as
sembléa para tratar-se de qualquer negocio além Lia questão 
sobre a qual se pediu votação. 

63. Cada accionista tora um voto por acção registrada em seu 
nome, porém nenhum accionista tera direito de votar sem que 
tenha pago a companhia todas as importancias que a ella então 
dever pelas suns acções, nem accionisb. algum tera dii·eito de 
votar sem ter sido registrado como po~suidor da~ acções sobre as 
quaes elle reclama votar por um período de tres mezes. 

64. Si um accionista se tornar mentecapto, o seu curador póde 
votar em referencia as suas acções, porém de outra fórma 
nenhum voto será acceito a respeito de acções registradas no 
nome de pessoa sem cap>lCidade. 

65. Si duas ou mais pessoas tiverem direito collectivo a qual
quer acção, qualquer dessas pessoas presente a qualquer assem
bléa e que se offereça a votar p<'r procuração, terit dil'eito de 
votar a respeito da mesma. 

66. Os votos podem ser dados pessoalmente ou por procura
ção. O instmmento nomeando procurador será por nscripto, 
assignado pelo outorgante ou si este for corporação conterá o 
seu sello social. No cal;o que a procuração seja pas!'arla por um 
possuirlor collectivo de quaesquer acções, essa procuração não 
tera effeito si outro dos possuirlores collectivos estivct' vresente 
à reunião para a qual foi conferida essrt procuração. 

67. Pessoa nenhuma será nomenda procurador em qualquer 
assembléa sem que, na época da nomeação e da assmnbléa, ella 
10eja aceionista e habilitada a votar, nem sem que o instrumento 
de nomeação seja depositado no escriptorio registrado da com-
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panhia nunca menos de 48 horas antes da hora marcada para a 
as>embléa em que o accionista nomeado nesse instrumento se 
propõe a votar. Instrumento nenhum nomeando pr•ocurador terá 
valid:1de depois da expiração de sei:; mezes da dat:t de smt ou
torga, excepto para qunlquer adiamento da assembléa para a 
qual elle foi originalmente passado e excepto quando qualquer 
accionista, residindo no estrangeiro, tenha depositado no es
criptorio da companhia um instrumento de procuração (compe
tentemente sellado para este fim) valido para todas as assem
bléas emquanto residir no estrangeiro e até revogação. 

68. Todo instrumento de procuração será Ida fórma seguinte, 
ou de uma fórma para o seguinte effeito : 

« The D. Pedro Gold Miníng Company, limited. 

Eu .... de ... accionista da companhia acima, pelo presente 
nomeio ... de ... tambem accionista da mesma companhia, meu 
procurador na assembléa geral ordinaria (ou extraordinaria ou 
adiada) da companhia, que terá Jogar em ... de . • • corrente 
(ou proximo) e em qualquer adiamento da mesma e pttra votar 
por mim, em men nome, sobre todas as questões tratadas nessas 
assembléas. 

Em testemunho do que assigno aos ... de .... 18 •... » 

TF.STEl\IUNIIA 

69. Si em uma assem bléa geral forem dado sou contados quaes
quer votos que venha depois a se descobrir terem sido incompe
tentemente dados ou contados, elles não affectarão a validade 
de qualquer resolução ou cousa passada ou feita na referida as
sembléa, salvo si a contestação sobre esses votos for apresenta
da na mesma assembléa e neste caso o presidente então e alli 
decidirá si o erro é de importancia sufficiente a affectar essa re
solução ou cousa. 

DIRECTORES 

70. O numero de directores não será inferior a quatro, nem 
superior a sete. 

71. As pessoas abaixo nomeadas serão os primeiros directores, 
a saber : F. D. Dixon Haatland, M. P. Coronel, Sir Wilf'ord 
Brett, K. C. M. G. James Newell Gordon, Morgan Lloyd, O. C. 
M. P. \V. Fraser Rae, e se conservarão no cargo até á assem
Lléa geral ordinaria no anno de 1884. 

72. Os directores terão a faculdade de nomear quaesquer 
outras pessoas para directores em ·qualquer occ:tsião anterior a 
assembléa geral ordinaria que se realizará em 18~4, porém de 
fórma tal que o numero total de directores não exceda em tempo 
algnm ao maximo fixado pelo art. 70. 

73. Um director póde retirar-se do cargo Lbndo aviso prévio 
de um mez, por escripto, á. companhia, de sua intenção de assim 
fazer, e essa resignação terá. atreito á expiração desse aviso. 
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74. Na assembléa geral ordinaria do anuo de 1884 e na assem
blé:.t geral ordinaria de cada anno subsequente, dons dos directo
res se retirarão do cargo e (sal v o os directores convencionem de 
outra fórma) os dons que se tiverem de retirar serão os que 
tiverem occupado por mais tempo o cargo ou no caso da primeira 
retirada e outras occasiões em que não existam dous que assim se 
verifiquem, a escolha scrit designad:_t por sorte, de maneira a set· 
feit;t entre os que tiverem estado por mnis tempo em funcções. 

75. A companhia, n<t assembléa geral em que quaesquer di
rectores se retirem da maneira supradita, preencherà as vagas, 
escolhendo accionistas llevidamente habilitados. 

7G. Um director que se retira podera ser reeleito, sal v o si ti
ver avisado por escripto a companhia a sua intenção contraria. 

77. Nenhuma outra pessoa que não um tlirector· que so te tira, 
ou uma pes.;oa proposta pelos directores, será elegivol para sull
stituir o director que se retirar por meio de votação em fJ'Ul
quer assembléa sem qne, sete dias pelo menos e nunc:.t mais de 
um mez antes do dia da assemblóa, ella uê aviso it companhia da 
intenção de se propor. 

78. Si os logares de directores que se retirarem não !'orem 
preenchidos, ou na assemhléa em quo a eleição devia ter logar 
ou em fJUalqner de seu adiamento, os direct•Jres que se retirarem 
ou aquelles de entre elles que não tenham o:; seus log3.tes pre
enchidos,contiuuarão no cargo até à assemblea ordinarLt do nnno 
seguinte, e assim por deante, até que ::;ej::tllJ p1·eeuchiuos os S()US 
logares. 

79. A companhia póde a torlo tempo, em assembléa geral, 
augmentar ou diminuir o numero dos directm·es, de l'órnm qne o 
total não exceda nunca de sete, nem seja inferior a quatro. 

80. Qualquer V<lga que casualmente se dê 110 numero de ui
rectores poderá ser preenchida pelos directores, pela eleição de 
um accionista devidamente ktbHitado, porém "{lessoa nenhuma 
assim escolhida se conset·varà no cargo sinão l)elo tempo em que 
o director que o deixou teria de occnpal-o si não ,;e desse a vnga. 
Os directores que continuam poderão funcciunat·, não obstante 
qualquer vaga em seu corpo. 

81. A habilitação para director, s:.tlvo os directores primeiros 
acima mencionados, sera a posso em seu proprio direito de acções 
registrada,; da companhia do valor nominal de X 250. 

82. O cargo de dire!!tor vagarà : 
a) si, não sendo dos primeiros directores, deixar de possuir o 

numero rlH acções exigido par~t sua habilitação ; 
b) si vier a fallir ou a ser devedor, om liquiuaçiio, ou llzer com

posição com os seus credores ; 
c) si for declarado mentecapto ou tornar-se insano de espírito; 
d) si ausentar-se das reunilies da directoria por mais rle tres 

mezes sem consentimento dos outros directores, devidamente 
inscriptos na acta ; 

e) si se interessar ou participar dos lucros de qualquer contracto 
feito com a companhia sem ter declarado o facto do seu intet·esse 
antes de fazer esse contracto. Ficando entendido que, excepto no 
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caso de perda, de habilitação em acções, por insanidade tle espí
rito ou fallencia, liquidação ou ausencia das reuniões da dire
ctoria, a vaga do cargo não terá efieito sem que os directores 
approvem uma resolução de que o director perdeu a sua capa
cidade e o seu cargo se acha vago. 

83. Os directores terão direito, por meio de remuneração e em 
addição, a qualquer remuneração de um director gerente, a uma 
somma annual de t 250, para o presidente de então, e de t 50 
para: cada um dos directores ou mais a somma que a companhia em 
assembléa geral determinar e a uma somma igual a t 2.10 sh. 
por cento sobre a importancia dos dividendos a todo tempo 
de()larados, e (sujeitos a quaesquer disposições especiaes da com
panhia em assemhléa geral) a dita somma annual e outras serão 
divididas entre os directores da maneira que elles determinarem. 

84. os directores podem a todo tempo nomear um director 
gerente da companhia, quer pot· um prazo marcado ou sem 
limite algum quanto ao periodo em que elle dove funccionar, o 
podem a torlo tempo removol-o ou demittil-o tio cargo c no
nwar outro no seu Jogar. 

Br>. A remuneração de um director gerGnte será a todo tE~mpo 
lixada pelos <lirectores, e póde ser por meio de sabrio ou com
missão, participação em lucros ou por qualquer ou por todOi 
estes modos, comtanto que essa remuneração não exceda de 
~ 250 por anno. 

86. Os rlirectores podem a todo tempo delegar e conferir a 
um director gerente de então os poderes por exercer de accordo 
com este instrumento que os directores julg-arem conveniente, 
c podem conferir esses poderes pelo tempo e para serem exer
cidos para os fins, e nos termos e condições e com as restricções 
que elles julgarem convenientes, e podem conferir esses poderes 
collateralmente, em exclusão e substituição de todos ou quaesquer 
dos fins dos directores a este respeito, e podem a totlo tempo 
rcvog[l.r, retirar, alterar ou variat• todos ou quaeSIJUCr desses 
Iins. 

87. Um director gerente não será, emquanto continuar uo 
exercício desse cargo, sujeito á retirada por meio de votação e 
não será tomado em conta para determinar a votação da retirada 
de directores. 

PODF.RES DOS DlRECTORES 

88. Os negocias da comp:mhia serão dirigidos pelos directores, 
que pagarão todas as despezas feitas com a formação e registro 
da companhia, ou com quaesquer negociações, avaliações e 
ajustes relativos a compra, contructo ou por terem sido feitas 
na contemplação da companhia, annuncios ou outras causas pre
liminares à distribuição de acções e poderão exercer torlos os 
poderes da companhia que não forem por estes ou pelas leis de 
companhias, de 1862 a 1880, exigidos pela companhia em assem
bléa geral e regulamento nenhum daqui por deante creado pela 
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companhia em assembléa geral invalidará acto algum anterior 
dos directores, que teria sido válido si esse regulamento tivesse 
sido feito. 

89. Os directores podem delegar quaesquer dos seus poderes 
(a não ser os Lle negocias financerros da companhia) a com missões 
compostas de membros do seu corpo que elles julgarem conve
niente, porém toda a commissão relatara todo o acto ou cousa 
praticada no exercício desHes poderes na mais proxima possível 
assembléa dos directores realizada logo depois em que tenha 
sido praticada essa cousa. 

90. Acto nenhum, assumpto ou cousa dentro dos poderes da 
companhht em assembléa geral, feita pelos directores ou por 
qualquer commissão e adaptada pelos directores, que receberão 
depois o consentimento expresso ou impli~ito da companhia em 
assembléa geral, será depois obstada por qualquer motivo que 
seja. 

PROCEDIMENTO DOS DIRECTORES 

91. Os directores podem determinar o modo e a disposição do 
seu procedimento e nomear o seu proprio presidente e tlar-lhe os 
poderes (inclusive o exercício de um voto Je desempate em actos 
aos directores) que julgarem conveniente, e marcarem o quorum 
para reuniões da directoria, ficando entendido que, a não ser por 
outra forma determinado, tres formarão o quorum. 

92. llm director pótle a qualquer tempo convocar um::t reunião 
da directoria, dando a cada director aviso com ·!8 horas tle ante
cedencia pelo menos. 

93. Toda a commissão se conformará com qualquer modo de 
proceder e re~ulameutos que os directores possam fc~zer a este 
respeito, e suJeito a isso poderá detl'rminar e regular o seu pro
prio procedimento da mesma maneira por que possam fazer os 
directores. 

94. Todos os actos praticados por qualquer reunião de dire
ctores ou por qualquer pessoa funccionando como director, não 
obstante se descobrir depois de ter havido qualquer erro na 
nomeaçiio de qualquer director, ou pessoa funccionando como 
acima dito, ou que esse director não estava habilitado, serão tão 
válidos como si esse 1lirector ou pessoa tivesse sido devidamente 
nomeado e habilitado. 

95. Os directores lavrarão actas competentes dos seus proce
dimentos, e todos os actos praticados de conformidade com qual
quer cousa que conste das ditas actas terem sido resolvidos ou 
autorisados pelos directores, serã.o considerados como actos dos 
directores comprehendidos no espírito destes regulamentos. 

INDEMNIZAÇÃO DOS EMPREGADOS 

96. Todo director e quaesquer outros empregados serão inda-. 
mnizados pela companhia, de todos os prejuízos e despezas por elles 
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respectivamente feitas no desempenho dos seus respectivos de
veres, excepto das que provierem dos seus respectivos actos ou 
culpa voluntarias. 

97. Nenhum director ou outro empregado será responsavel 
por um outro director ou empregado ou por co-part'cipação em 
qualquer recebimento ou outro acto de conformidade, ou por 
qualquer prejuízo ou despeza que sobrevenha á companhia pela 
insutHciencia ou deficiencia de direito a qualquer propriedade ad
quirida por ordem dos directores para ou a favor da companhia, 
ou pela insnfficiencia ou deficienCia de qualquer garantia por 
qualquer dinh•~iro que •la companhia tenha sidoempregado, nem 
poe qualquer outro prejuízo, damno ou infortunio que sobrevenha 
na execução dos deveres dos seus respectivos cargos ou em rela
ção com os mesmos, salvo si sobrevierem por seu proprio acto 
ou culpa voluntaria. 

DIVIDENDOS 

98. Os directores podem, com a sancção da companhia em 
assembléa geral, declarar um dividendo a pagar-se aos accio
nistas em proporção ás suas acções ou á importancia pagtt sobre 
ellas, conforme possa ser o caso. 

99. Os directores podem por seu proprio arbítrio pagar aos 
accionistas em antecipação de um dividendo que se espel'a seja 
decb' rado no fim de qualquer anuo, e por conta desse dividendo, 
um dividendo interino no fim dos primeiros seis mezes desse anno. 

100. Nenhum dividendo será pago a não ser tirado dos lucros 
provenientes dos negocios da companhia. 

101. Os dit·ectores podem antes derecommendar qualquer divi
dendo retirar dos lucros da companhia a somma que ellesjulga
rem conveniente como fundo de reserva, para fazer face a con
tingencias, para igualar dividendos, adquirir mais pt·opriedades, 
reembolsar quaesquer emprestimos contrahidos pela companhia, 
renovar ou conservar propriedades que interessem os negocios 
da companhia,, e os directores podem empregar a somma assim 
separada em um fundo de reserva da mau eira,, a não ser ou acções 
da comp:mhia, que elles possam preferir, sem serem responsaveis 
por qualquer prejuízo ou depreciação consequente de taes em
pregos, quer estes empregos sejam usuaes ou autorisados em 
fundos de confiança ou não. 

102. Os directores podem deduzir dos dividendos a prtgar-se a 
qualquer acciouista as importancias que elle poss~ dever á com
panhia por chamatlas ou por outra causa. 

lO:J. De qualquer dividendo que tenha sido declarado dar-se-lm 
aviso a cada accionista da maneira aqui em seguid<t mencionada, 
e dividendo nenhum vencerá juros contra a companhia. 

CONTAS 

104. Os directores farão escripturar fiel conta de todas as 
receitas, creditos, pagamentos, activo e responsabilidades da 
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companhin. e de qun.esquer outros ussumptos necessarios pn.rn. 
demonstrn.r o estado e condição exuct:t dtt companhia, e as contas 
serão lançadas em livros o da maneira quo os diroctores jul
g-arem conveniente, o á S<Llisfacção do3 contadores. 

105. Os livros do conb.lJilirlade serão escripturados no Jogar 
on Jogares indicados pelos diroctores o sujeitos a quaesquor 
restricções, quanto ao tempo e m,meira de serem examinados, 
que possam ser impostas pelos directores e serão franqueados 
á inspecção de acrionistas durante as horas de expediente. 

106. Uma vez, pelo menos, por um anuo, os directores apre
sentarão :'t companhia ern a.ssemhléct geral um b::danço feito até 
uma data nunca superior a seis mer.es antes lh assembléa, da 
receita e dcspeza da companhi<t, destlo o lim do ultimo l.ml:tnço, 
ou sondo o primeiro halanço tle5do o começo dct companhia, e 
a esse balanço será appenso um relatorio <los dircctore;; sobro o 
estado e coudição da companhia. 

107. Extrahir-.>e-ha cada. anuo um bahtneo geral quo sorit 
apresentado á companhia em assemhléa gorai, o conterá um 
resumo do activo estimado e compromissos estimltdos ela com
panhia, feito até á mesma data, e arranjados sob títulos conve
nientes. Sete dias, pelo menos, antes dessn. <~ssembléa, uma cópia 
impressa desse balanço será remettida pelo Correio ou entregue 
na residencia registrad:t de cada accionista que tenha residencht 
registrada no Reino Unido. 

CONT.\DORRS 

108. As contas da companhia serão annualmcnte examinadas 
e verificada a exa.ctidão do balanço por um ou m::lis contadores, 
quo serão eleitos peb companhia em assembléa orrlinaria de 
cada anuo. 

109. Os primeiros contadores serão nomeados pelos diroctores 
e continuarão no cargo n.té {1, segunda assemhlétt ordinaria da 
oompanhia. 

110. Si for nomeallo só um contarlor, torJas as disposições 
aqui conticlas relativas a contadores terão applicação a elle. 

111. Os contatlores podem ser accionistas da companhia, 
porém nenhum director ou outro empregado da companhia 
poclerá ser eleito contador emquanto durar, o seu cargo ; e ne
nhuma outra pe;;soa que seja interessaria por outra fórma que 
como a~cionista ern qualquer tr:msacção ch companhia, será 
elegível contador, emqnanto dur'1l' o seu interesse . 

. 112. A remuneração do primeiro contador será marcada pelos 
dtrectores, porém a dos :mhsequento,; sel-o-ha pela cornp:tnhia 
em ass8mhlr·~a geral. 

113. Um contador qne se retira poderá ser reeleito. 
114. Si se rlor casualmente uma vaga no cargo de contador 

nomeado pela companhia, os directot·es nomearão immediata
ment~ outro contador, que será um contador patentoado para 
suppnr essa vaga. 
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115. Si não for feita a eleição 1le contadores da maneira su
prauita, a Junta Commercial pótle, a fledido de nunca menos de 
dez accionistas ua companhia, nomear um contador para o anno 
corrente e marcar a remuneração :1 pagar-se-lhe pela companhia, 
pelos seus ser v i~~os. 

!lu. Touo o contador terá uma listn, que lhe serú entregue, 
1le to1los os livros escripturauos pela companhht, o a touo tempo 
razoavd poder·á ver os livros e contas da, companhia. 

Pódc, á custa d[l, companhia, empregar guardas-livros e 
outras pcs~ons p:n•:t auxiliarem-o nn exame 1lessns contas e pódc, 
em relação [\, el!as, examinnr os directo!'eS ou qnalqttcr outro 
OlllJll'<'gado da companhia. 

117. Os contadores certillcariio a exactirlão do balanço o contas 
o f;lr-iio um relator·io sobre ellas, devendo esse rclatorio ser lido 
juntamente com o dos directores na assemhléa ordinaria. 

AYISO~ 

118. Os avisos sm•ão remetti•los pela companhia a qualquer 
membro registrado, quer pessoalmonte ou deixando-o, on man
uamlo-o pelo Corroio em carta de porte pago, 1lirigiua ao aecio
nista rm su;t re~idencin registrada. 

11\J. Os avisos destinados aos accionbtas serão, quando 1lisset· 
respeito a qualqum' acção, á qnnl tenham direito conjuncta
mente mais de uma pessoa, remettidos {t IJ!le estiver lan('ada em 
primeiro logar no registro dos a.ccionistas, e o aviso assim 1IU1lo 
snr:i. snllieicnte para tortos os possuidores d:t. dita acçiio. 

120. Qualquer avbo remetti>lo pelo Correio será considet>ado 
como tendo sido enviado na época em que a cart[l, que o conti
nlw, roi lançach no Correio e, pam provar-se essa remessa, basta 
proV;Ir-:;e que[\, carta quo continlm o avi,o estava competente
mente dirigida e lbi posta no Correio. 

12!. Um avi$o dndo [\, qualquot• accionista scrit obrigatorio 
para todas as pessoas que reclamarem, ao fallecimento delle, 
on por qualquer ti·ansmissão do interesse desse accionista. 

122. u membl'o que não estíver inscl'ipto com residcncia re
gistrada dentro do Reino Unido niío tera direito a qne a com
panhia lhe mando aviso, sendo o e~criptorio Cllntral d[l, compa
nhia considerado como o endereço registrado desse membro para 
aviso formal, o todo o procedimento havido sem outro aviso a 
qualquer desses membros serit valido como si elle tivesse tidn 
aviso do!lc. 

DIS~OLUÇÃO 

12:3. Si a eompanhht em assembléa get'<11 cxtraordinarht re
:-~olvct· sobre <t di:o;soluçiio e voluntaria Jirptidação, afim 1le faze!' 
l'ns;""io com outra companhia,·ou para qualrrnet· nutro tim, seri~ 
considerad;t como tendo so!Jrevin•lo uma circnmstancia pnla 
qual a comp1nhi<t tem :lo ser dissolvida U<t lettra do art. 129 da 
lei de companhias, de 1862. 
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Nomes, residencias e qualidade dos subscriptores 

Albert James Atkey, 33 Cornhill, na cidade de Londres, 
engenheiro. 

Frank Robert Boydell, 5 Adelaide Place, London Bridge, na 
cidade de Londres, agente de navios. 

John Edward Dawson, 8ü Lonrlon Wall, na cidade de Lon
dres, engenheiro civil. 

George Becken, 86 London Wall, na cidade de Londres, 
agente de terras. 

Charles Roeland Brown, 40 Sun-Street, no condarlo de Mid
dlesex, impressor. 

Murray Hinckley Spear, 3 Steedman Street, Wolworth 
Road, S. E., no condado de Snrrey, engenheiro mecanico. 

William Henry Me. Millan, 34 Surrey Grover, Old Kent, 
Road, no condado de Surrey, guarda-livros. 

Datado de 2 de julho de 1883. 

Testemunhá das assignaturas supra- Philip Samuel 
54, Milton Road Sout Hornsey -Middle~ex, empregado. 

(Papel sellado de 10 shillings.) 

Pearce, 

Saibam todos pelo pres@nte instrumento que nós, The Don 
Pedro Gold Mining Company,limited, de 24 Devonshire Chambers 
Bishopsgate Street, with'lut, na cidade de Londres, pelo presente 
nomeamos, constituimos e indicamos o socio ou os socios que 
então constituírem a firma de P. S. Nicolson & Comp., do Rio de 
Janeiro, no;; Estados Unitlos do Brazii, negociantes, nosso ou 
nossos procuradores, para, por nós e em nosso nome e por no,;sa 
parte, pedir, requerer e obter o registro pelo governo dos ditos 
Estados Unidos do Brazil ou pelas autori:larles locaes, munici
paes ou do districto da dita Don Pedro Gold Mining Company, 
limited, como <sociedade em commandita » nos ditos Estados 
Unidos do Brazil, e em geral, e em cerca das premissas praticar, 
executar e cumprir todo o acto, instrumento e cousa que possam 
ser necessarios, quer pot' lei, quer por equid:1de, para o supra
dito fim, tão completa e efficazmente para todos os fins e intentos 
como nós, a dita Don Pedro Gold Minin_q Company, limited, po
dermmos mesmo fazer. E nós, a. dita Don Pedro Golrl. Mining 
Company, límited, pelo presente outorgamos plenos po•leres aos 
nossos ditos procuradores para. restabelecer e nomear um ou 
mais procuradores sob suas ordens, com os mesmos poderes e 
autoridades que se acham aqui contidos ou com poderes m[l,is 
limitados e demittir a vontade taes substitutos e nomear outros 
em seu logar. E nós, a dita Don Periro Gold Mining Gompany, 
limited, por este concordamos por nós, nossos successores e re
presentantes, approvar e confirmar tudQ quanto o:> nossos ditos 
procuradores, seu ou seus substabelecidos fizerem ou mandarem 
fazer em cerca das premissas, em virtude dos presentes poderes. 
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Em testemunho do que,aqui atllrmamos o nosso sello commum, 
aos 7 1le outubro de 1891. 

S<-lla.Jo com o sello commum da D. Perlro Gold Mining Com· 
pany, li:nitcd, de accordo com a resolução datada de 7 de outubro 
de n9I, na presença de-.illorgan Lloyd e A. J. Atkey, dir•ectores 
-Jo!m E. Dawson, secretario. (Sello da companhia.) 

Q1~od attestor.-G. F. Warren, tabellião publico de Londres. 
(P:tpol scllado de l shilling.) 

Gr•orge Fredel'ik Warron, da cidade do Lonclr·o:;, tahellião 
vublico por autorisação real, devidamente nomeado e jm·amen
tado, r,ertifico pelo presente a quem possa interessar que o sello 
cC'm,num da The Don Pedro Golrl Minint] Comz1any, limited e as 
a~.sirua.turas de Morgan Lloytl e Alhert .Jamos Atkey, dou:; dos 
dircctoros, e de John Edward Dawson, secretario da dita compa
nhia, no fim da procuração annexa, são verdadeiras c foram hoje 
devidamente atllxadas e subscriptas na minha presença. E certi
fico mals que pelas leis da Inglaterra os estatutos da dita com
panhia e uma resolução da directorht, os dous ditos directores e 
o se'!re';ario estão plenamente autorisados e com potlcres para 
aF.sigmor a dita procuração que legalmente obriga a dita com
panhia, quando passada na devida fórma da lei ingleza. E, final
me~: te 'lue o sello aillxado no memoratulwn e estatutos da dita 
companhia, e que as assignaturas dos supraditos directores e 
secretario são verdadeiras, tendo sido tambem nesta data, atn
xad ,se subscriptas na minha presença. Pelo que se deve dar 
toda a fé e credito em juizo e fóra dolle. 

Do que me tendo sido pedido um instrumento, passei o pre
sente sob a minha firma notarial e sello, parn. servir e valor 
on.do e quantlo for preciso. 

Londres, 7 de outubro do anno de Nosso Senhor de 1891.
o. F. Wan·en, tabellião publico. (Sello do tabellião.) 

R 1couheço verdadeira a assignatura junta de George Frederico 
\Va:-ren, tabellião publico desta cidade, que liguei com os do
cmn:mtos ns. 1 e 2, rubricados o numerados por mim, e para 
cc·D~(ar onde vier, a pedido do mesmo, passei a presente que 
m.si."nci e fiz sellar com o sello das armas deste Consulado Geral 
da. r..epublica dos Estados Unidos tlo Brazil em Londres, aos 7 de 
outubro de 1891.-Luiz Augusto da Costa, vicc-consul. (Sello do" 
consulado.) 

Reconheço verdadeira a assignatura retro do Sr. Luiz Augusto 
da. Costa, vice-consul do Brazil em Londres. 

Ministerio das Relações Exteriores.- Rio, 6 de novembro de 
1891.-Pelo director geral (sobre cinco estampilhas no valor de 
4$5ú0), S. P. da Silva Rosa. . 

N:Lda mais continham os ditos estatutos e procuração escriptos 
em inglez, aos quaes me reporto. Em fé do que passei a presente 

Pode~ ExeC>Jtivo :1.892 22 
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que assignei e sellei com o sello do meu officio nesta. cidade ~o 
Rio de Janeiro, ao3 22 de novembro de 1891.-Jolwnnes Jochun 
Clbristian Voigt, traductor publico juramentado. 

No original estavam quatro estampilhas do valor collectivo de 
12.$600, devidamente inutilisadas. 

Recebi de 
Emolumentos .•••. , .••.....••.......•••.•••• · .. • • • 
Estampilhas ..•..••..•.•.•.••..........•.... • • · ... 

126$000 
12$600 

138$600 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1891.- Johannes Jochim 
Christian Voigt. 

Eu abaixo assignado, Joannes Jochim Christian Voigt, cor
retor de navios, traductor publico juramentado e interpre~e 
commercial matriculado no meritissimo Tribunal do Commerc10 
desta praça, para as linguas allemã, franceza, ingleza, sueca, 
dinamarqueza, hollandeza e hespanhola. Escriptorio á rua de 
S. Pedro n. 4, sobrado. 

Certifico pela presente em como m·~ foi apresentado um cer
tificado de incorporação escripto na língua ingleza, alim de o 
traduzir litteralmente para a lingua vernacula, o que assim 
cumpri em razão do meu otncio e litteralmentc vertido diz o se
guinte 

T1·aducção 

(Uma folha. de papel sellado de cinco shillings.) 
Certificado da incorporação de uma companhia (Armas da 

Inglaterra). 
Carimbo da Repartição de.Registros de companhias. 

Certifico pelo presente que a Don Pedro Gold Mining Company, 
Zimited foi incorporada de accordo com as leis de companhias, de 
1862 a 1880, como companhia limitada, em cinco de julho de mil 
oitocentos oitenta e tres. 

Assignado por mim, em Londres, aos oito de outubro de mil 
oit~centos noventa e um.- J. S. Purcell, registrador de compa
nluas anonymas. 

(Uma folha de papel sellado de 1 shilling.) 

E~, George Fre.derick Warren,,da cidade de Londres, tabellião 
publico por autoridade reo.l, devidamente nomeado e juramen
tado, certifico pelo presente a quem possa interessar que o do
cumento 'anne:x:o é um certificado oificial da incorporação na Grau
Bretanha. da Don Pedro Gold Mining Company limited de 
a~ordo com as leis de companhias de 1862 a 1880, ~orno co~pa-
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nhia anonymv, outrosim, que a assignatura «J. S. Purcelb 
subscripta no fim do dito certificado de incorporação, para sua 
authenticidade é a verdadeira e legitima ussignatura de John 
Samuel Purcell, registrador de companhias anonymas om Lon
dres, e official habilitado e competente para passar e assignar 
esses certificados de incorporação, por isso se lhe deve dar toda a 
fé em juizo e fóra deU e. 

Pelo que me tendo sido requerido certificado, passei o presente, 
sob a minha firma e sellos notariaes, para servir e valer quando 
e onde seja preciso. 

Londres, oito de outubro de mil oitocentos noventa e um.
G. F. "'\Yar1·en, tabellião publico. 

(SeU o do tabellião em Londres.) 

Reconheço ver( ladeira a assignaturajunta de George Frederick. 
Warren, tabellião publico desta cidade, que liguei com o do
cumento n. I, rubricado e numerado por mim; e par"' constar 
onde convier, a pedido do mesmo, passei o presente que assiguei 
e fiz sellar com o sello das armas deste Consulado Geral da H.epu
blica dos Estarlos Unidos do Brazil, em Londres, aos 8 de outubr·o 
de 18!H.- Lui:; .Augusto da Costa, vice-consul. 

(Sello do Consulado.) 

Reconheço verdadeira a a.ssignatura supra do Sr. Luiz Au
gusto da Costa, vice-consul do Brazil em Londres. 

Ministerio das Relações Exteriores.- Rio, 6 de novembro de 
1891.- Pelo director geral (assignado sobre tres ostumpilhas no 
valor de l$500), L. P. da Silva Rosa. 

Nada mais continha o dito certificado, que tielmente verti do 
proprio original, ao qual me reporto. 

Em fé do que passei a presente que assignei e sellei com o sello 
do meu officio, nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 13 de novem
bro de 1891.- Johannes Jochim Christian Voigt, traLiuctor pu
blico juramentado. 

No original da traducção acham-se inutilisadas duas estampilhas 
do valor collectivo de $800, pelo que recebi: 
Emolumentos..................................... 8$000 
Estampilhas...................................... $800 

8$800 
Rio, 28 de novembro de 1891.- J. J. C. Voigt. · 
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DECRETO N. 920- DE 2 DE .JULHO de 1892 

Autorisa '' Cowpanhia ll1.nha Rio-Gran<'en~e Alves a refortrar os seus e~
tatutos. 

O Vbe-Pr(•Sidente da Rt>publiea •los Estados Uuitln:; do Brazil, 
attondnudo ao quo re tnereu a Com[ anhia «Banha. l\.io-•1randense 
Alves,, devidamente representada, resolve autorisal-a a refot•mar 
os seu:; osta.tuto::;, .te accordo com us alteraçõt>s •}Ue com este 
baixam e quo foram \l.pprovadas pela. assembléa ge1·al dos accio
nistas le :10 tle abril do corrente anuo. 

o Ministro de Estado dos Negocio~ da Agricultura, Gommercio 
e Obra.; Publicas assim o f.tça. exe~utar. 

Capital Federal, 2 de julho de 1892, 4" da Rcpublica. 

FLORIANO PmXoTO. 

Ser:.:edcllo Corrêa. 

A.loor.:tcões dos estatutos ua Companhia <<Banha Hio
GI.·andonse Alves)) a que se refere o llecrotu n. 920, 
de 2 de julho ue 1892. 

Art. 1. • Onde di1.- lei n. lM- accresc.::mta-se -e 434 <lo 
4 de julho de 1891. 

Art. 3. • O capital social da companhia fica reduzido l\ 277:00Uit, 
divididJ em 2.770 acçõos de 100$ cada uma, podendo ser elevado 
a 500:(100$, dividido em 5.000 acçl'es de 100$ cada urna. dep m
denten.ente de autoJ isaçã.o de assembléa geral e realiz.1da em 
presta~·ões, sendo a Jade 40 "/o e as demais de 10 °/0 ·~om inter
vallos nunca menores de 30 dias, sendo, porém, .. ·acultada aos 
accioni rtas a integra ljzação de suas prestações. 

Art. 6.• Tendo a companhia a.fquirido llOJ' co·qll'a a hem 
conhec· da e montada fabrica de refinar banh:t do Sr . José Pedro 
Alves, em Forto Ah·gre, capital do Estado do R.io Grande do 
Sul, su \ funilaria co.npleta com m.1chin<ts americanaH, carpinta
ria a <·t· dous rrivilngios conr>.edid:>s ao mesmo Sr .. José Pedro 
Alves ·1or suas invenções, são seus fins: 

a) eJlllorar a refinação de banha; 
b) e:x piorar a ofHcina de funilaria e o mais como nos es

tatutos. 
Art. 7 .• A companhia serà administrada por um presirlente, 

um sec~.:Jtario, um gorente geral, que poderá residir em S. Paulo 
ou no J~io de Janeiro, e um director em Porto Alegee, »0ndo seus 
ordena• los os seguiu: es: presidenta e seCJ·etario, 4:200$ a cada 
um; 20 director em Porto Alegre 6:010$ e ao gerente geral 
12:000$, emquanto este cargo for exercido pelo sr. Rodolpho 
Augusto França, tudo annualmente e pago mensalmente. 
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Art. 9.• Cll,da membro da directoria depositará na catxa da 
companhia, üomo caução á responsabilidade de sua :~estão, 
100 acções, q11e serão inaliemtVeis emquanto exercer o cargo e 
não forem tomadas as respectivas contas. 

As cauções serão de valere~ iguaes e o director que depositar 
acções integralizadas entra com valor igual aos demai3 dire
ctores, embora seja menor o numero de acções que àepositar. 

Art. 10. A directoria reunir-se-ha tantas vezes quanto o in
teresse da companhia o exigir e de cada reunião la.vr8.r-se-ha 
uma acta, ch\ qual constarão 0m detalhe as resoluções que forem 
tomadas. 

Art. li. A ausencia ou impedimento de qualquer membro da 
directoria, por mais de tres mezes, sem lic-mça da meSIT·a, im
portarú. em :r·muncia do cargo, salvo motivo justificado. 

Art. 12. Vagando algum logar de membro da directoria, 
esta o preencherá nomeando, para este fim, accionista qUE tenha 
a necessaria qualidade ou um dos membros rlo conselho fi~ cal ou 
supplente ; e esse nomeado e:~ercerá o dito cargo até á p1 imeira 
reunião da a~:sembléa geral, que será convccada pelo prrl:oidente 
pam o fim de eleger accionista para o cargo vago. 

O director ·'lSSim eleito exe~cerá o cargo )'Or todo o tempo que 
exerceria :t•]uelle a quem suh:;tituir. 

Art. 13. Além das attribuições geraes e proprias a c~.da um 
•los cargo~, ir-cumbe expressamente : 

a) ao presidente, representar a. directoria, ser orgão desta, 
representando-a em juizo ou fóra delle, por si ou por proposta ; 

b) superintender geralmente todos os nerocios da coiT·panhia, 
assignandCJ os contractos quo fizer com terceiros, orgarizando 
com os dewn.i<; directores o regimento interno e assigm.ndo os 
papeis da eornprtnhia ; 

c) ao secretario, substituir o presidente ou o gerente geral, 
trazendo sob sua guarda o archtvo da corr.panhia; redifirá as 
actas d:t direetoria e fornecera as certidões que forem po,lidas á 
companhia, mediante despacho do presidente ; 

d) ao g~rente geral, ter sob sua direcçfio o movi me 1to de 
dinheiro da companhia, não só em pagamento como em )'ecebi
mento, dirigir o escriptorio e ter a seu cargo as tran:;acções 
commercia.es, nomeando e demittindo os empregados, marcando
lhes !ianças e ordenados ; 

e) quando o gerente geral estiver residindo no Rio de Janeiro, 
lhe será concedida a faculdade de tambem poder vendoJr pro
duetos da companhia, cobrando a respectiva commissão e ga
rantir~, independente do seu ordenado; 

f) o dirrctor secretario, quando em exer•!icio da gerercia em 
S. Paulo, perceberá mais o ordenado de 3:000$ anllurtel, pago 
mensalmente, emquanto o referido car;;o for exercido pe1o 
Sr. Fileto Gonçalves Pereira. 

Art. 14. Haverá um conselho fiscal eleito annualmente pela 
assemb1éa geral, de accordo com a lei. 

Art. 16. Ao conselho fiscal competem todas as obrigações con• 
feridas por lei e ainda a de comparecer no escriptorio da com-
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panhia, sempre que sejam convidados pela directoria. que 
exporá os assumptos a resolver-se, não tendo, porém, voto deli
berath·o. Da taas reuniões se passará acta, que todos assignarão. 

Art. 19. Cada membro do conselho fiscal perceberit a quantia 
de 25$ por cada reunião que fizer a convite da rlirectoria para 
dar parecer sobre qualquer assumpto de sua competencia. 

Art. lü. Onde diz- possuidores, polo monos, de 40 acções
diga-se -- 50 acções. 

Art. 32. Como nos estatutos, até onde diz -- sujeitar-se-ha á 
multa de 10 °/o sobre o valor das acções-- substituindo-se o 
resto pelo seguinte : Os accionistas que ainda assim não satis· 
fizerem as entradas, se procederá com taes ucções de accordo 
com a lei em vigor. 

Art. 28. Como nos estatutos, alterando-se o final do § lo, onde 
diz -- quando forem necessarias segunda e terceira reuniões -
diga-se-- segunda e terceira convocações. 

Art. 29. Substitua-se o paragrapho unico pelo seguinte: as 
procurações devem ser entregues ao secretario da companhia 
até á vespera da reunião da assembléa. 

Art. 34. No final, onde diz -- approvado 11or unanimidauo ua 
directoria- diga-se-- que submetterá it approvução de uma 
assem bléa geral. 

Art. 35. Substitua-se por --a directoria fica autorisada a 
praticat• as operaçõe3 de credito que forem necessarias ao bom 
andamento dos negocias da companhia. 

Art. 36. Substitua se por --o get'ente geral fica autorisado a 
fazer as viagens necessarias aos interesses e desenvolvimento da 
companhia, correndo as despezas por conta desta, sondo as via
gens feitas semprede accordo com adirectoria. 

Art. 38. A companilia estabelecerá agencias nos logares onde 
lhe convier, para a veuda de seus productos, cujas nomeações 
serão feitas pelo gerente geral da companhia. 

Art. 39. Dos lucros liquidas retirar-se-hão annualmente lO% 
para fundo de reserva e renovação de material, e uma porcenta
gem de 5 o/o para amortização da conta - incorpor<~ção e uespcza 
de installação ; uo restante far-se-ha um uividemlo até 18 % ao 
anuo sobre o capital realizado. Havendo excedente, Llividir-se-ha 
em duas partes iguaes, sendo uma para o 1lirector em Porto 
Alegt'e, bonificação de sua administração, emquanto o referido 
cargo for exercido pelo Sr. José Pedro Alves, e a outra parte será 
levada á conta de lucros suspensos. 

Art. 40. Pela reforma que soffreram os estatutos, ficará no
meaua a directoria, que servirá durante os primeiros seis annos 
e se comporá dos seguintes Srs.: presidente, Francisco José 
Pimentel ; secretario, Fileto Gonçalves Pereirtt ; gerente geral, 
Rodolpho Augusto França ; director em Porto Alegre, José 
Pe(lro Alvos ; conselho fiscal - Basilio 1\larq ues H.ourigues da 
Cunha, Alvaro Ramos, José Oswald Nogueira de Anclrade ; sup
plentes do conselho fl.scal--Polydoro Pereirã. d3 Mattos Souza, 
conego Augusto Cavalheiro e João Baptista Teixeira. 

S. Paulo, 30 de abril de 1890. 

~ 
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DECRETO N. 921-DE 2 DE JULHO DB 1892 

Declara de utilidade publica. a desapropriação de uma área de 50 metros qua
drados do terreno denomin&do Jlarra. do Poxim, no termo de S. Christovio, 
Estado de !:;ergipe, occupado pelo pharol de Ara.cajli e ao as dependencias. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Consiuerando que é de utilidade publica a acquisicão de umu. 

area de 50 metros quadrados dos terrenos denominados Barra do 
Poxim, no termo de S. Christovão, Estado de Sergipe, occupada 
pelo pharol de Aracajú e suas dependencias : 

Resolve declarar, nos termos do art. 1° da lei n. 353 de 21 
de julho de 1845, de utilidade publica a desapropriação da. mesma 
àrea do terreno, e ordenar que para esse ftm se proceWI. de oon· 
formidade com as demais disposi~s da. referida lei. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Jla.rinha. assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 2 de julho de 18g2, 4° da Republioa. 

FLORIANO PEIXOTO • 

Custodio Jos4 de Jlello. 

DECRETO N. 922- DE 2 DE JULHO DB 1892. 

Concede aJo sé .-\.ntonio Rodrigues Nunes e outro au,orisaçi.o para orra•i· 
zarem a Companhia de Seguros Mutuoa Contra lt'ogo Colombo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereram José Antonio Rodrigues Nunes e 
Christovão José Pinto Guimarães Junior, resolve conceder-lhes 
autorisacão para org·aniza1·em a Companhia de Seguros .Mutuos 
Contra Fogo Colombo, com os estatutos que a este acompanham ; 
não podenao, porém, a mesma companhia constituir-se definiti
vamente sem que tenham sido observadas as formalidades ex
igidas pela legislação em vigor. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assfm o faça executar. 

Capital Federal, 2 de julho do 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 
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Estatutos da Companhia de Seguros Mutuos Contra 
Fogo Colombo 

CAPITULO l 

TlA CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA 

Art. 1.• Com a denominação de Colombo é fundada nesta 
capital uma companhia de seguros mutuos contra fogo, pütlendo 
estabelecer agencias nos Estados da Republica. 

Art. 2. 0 A sua duração será pelo prazo de 50 annos confados 
do dia de sua installação, podendo este ser prorogado pela assem
bléa geral, com approvação do Governo. 

Paragrapho unico. A companhia só poderá sor dissolvidn. clu
rante a época de sua duração, dado algum dos casos previstos mt 
legislação em vigor .. 

CAPITULO 11 

OPERAÇÕES DA COMPANiliA 

Art. 3." A Companhia de Seguros Mutnos Colomho tem por 
fim as seguintes operações: 

1", garantir aos seus segurados mutua e reciprocamente toda 
propriedade immovel, urbana ou rural na Capital Federal e SHUS 

suburbios, e nos Estados da União, não só contra os damnos 
causados pelo fogo, raio, explosão de gaz, inundação, mas 
tambem contra os damnos provenientes dos meios preveutivos 
empregados pela autoridade para impedir ou atalhar o incendio ; 

2•, emprestar sob hypothecas rle predios, bem como aos seus 
associados, offerecendo as devidas garantias; 

3", emprestar sob caução de títulos, descontar bilhetes do The
souro e quaesquer titulos de divida publica, quer geral quer 
estadoal. 

CAPITULO lil 

DA DIRECTORIA E CONSELHO FISCAL 

Art. 4.• A companhia serã. administrada por uma dire~toria 
composta de presidente, secretario, thesoureiro e gerente. 

Art. 5.• A directorià é cümpetente para gerir todos os ne
gocios da companhia e realizar todas as operações de qw~ tJ·atam 
os presentes estatutos. 

Art. 6. • O presidente serã. o representante da companhia, em 
juizo ou fórà délle; podendo passar procuração para representar 
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a. eompànhia, e será substituído, ilo caso de falta ou. impedimento, 
pelos outros direetores, na ordem em que estão indicados no 
art. 4•. 

Art. 7. o Compete ao presidente: 
§ 1.° Convocar a assembléa geral ordinaria o extraortlinaria. 
§ 2. 0 Assignar como secretario e gerente as apolices de 

seguro. 
§ 3. o Assignar todos os títulos e documentos não especificados, 

a correspondencia official e o balanço annual. 
Art. 8. • Ao secretario compete a direcção da correspondencia 

da companhia. 
Art. 9. • Compete ao thesoureiro : 
§ l. o Ter sob sua guarda os haveres da companhia. 
§ 2. 0 Recolher a um banco, á escolha da directoria, ?S fundos 

da companhia, desde que excedam de tres contos de réiS. 
§ 3. o Pagar as despezas que foremautorisadas ]leio presidente. 
§ 4.• Apresentar trimestralmente a caixa para ser examinada 

pela. directoria. 
§ 5.• Satisfazer todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos 

pela directoria e conselho fiscal. 
Art. 10. Ao gerente compete: 
§ I. o Crear, de accordo com a directoria, agencias nos 

Estados da União. 
§ 2.• Indicar em sessão todas as medidas necessarias aos in

teresses da companhia. 
Art. I I. São attribuições do conselho fiscal : 
§ I. • Examinar os balanços e relatorios que o presidente tenha 

de apresentar á assembléa geral e os balanços trimestraes. 
§ 2. o Reunir-se todos os mezes em sessão para designar de 

entre si um membro que em cada semana acompanhe a directoria 
em seus trabalhos. 

§ 3. • Nomear de entre si o seu presidente e secretario. 

CAPITULO IV 

DA ASSEMBLÊA GERAL 

Art. 12. Assembléa geral de associados é a reunião destes, 
convocados de conformidade com estes estatutos. Suas sessões 
serão presididas por um socio acclamado, que convidará dons 
otttros para secretaries. 

Art. 13. Achando-se presentes socios que representem a 
quarta parte, pelo menos, de socios segurados em V!,tlores supe
riores a cinco contos de réis, serà constituída a assembléa geral. 

Art. 14. Não se podendo effectuar n. reunião por falta de 
socios, será feita uma convocação pelos jornaes de maior circula
ção desta cn.pital ; e, si ainda desta vez não realizar-se, far-se-ha 
terceira e ultima convocação o com o numero de socios que com
parecerem ter-se-ha por constituida a assemblóa geral, excepto 
nos seg!lintes casos: 

I. o Quando tratar-se da reforma dos estatutos; 
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2.• Quando tratar-se da liquidação voluntaria da companl~ia. 
Nestes dous casos será preciso, polo menos, um terço do capital 

representado, podendo o comparecimento dos socios seg!lrados 
ser rei to pessoalmente ou mediltnte autorisação por escnpto e 
firma reconhecida. 

Art. 15. A assemblea geral reunir-se-ha ordinariamente 
duas vezes por anno : a 15 de julho e logo uepois que a com
missão de contas tiver dallo seu parecer. 

Art. 16. A' assembléa ordinaria. compete: 
§ L o Examinar e approvar as contas annuaes, devemlo para 

isso nomear uma commtssão compo3ta ue tres membros. 
§ 2. • Eleger o conselho fiscal. 
§ 3.• Resolver a liqulda.Qão da companhia no caso do para

grapho unico do art. 2", nomeando em acto continuo uma. com
missão de tres membros, que acompanhará os votos da diro
ctoria.. 

Art. 17. Só para resolver a liQuidação lla companhia, poderão 
os empregados delln. votar e ser votados nas assembléas gerae11. 

Art. lfl. Nenhum socio terá mais de um voto na assembléa 
geral, seja qual for a importancia do seu seguro. 

Art. 19. Na assembléa geral extraordinaria só tratar-se-ha 
de assumpto para que houver sido ella convocada. 

CAPITULO V 

DOS PRIMEIROS DIVIDENDOS E FUNDO D1!: RESBRYA 

Art. 20. Os premios obtidos dos seguros serão depositados em 
um banco de confiança da companhia, a. juros em conta corrente. 

Art. 21. Dos premios arrecadados diU'ante o anno social serão 
deduzidas as despezas da companhia, quer geraes, quer com 
sinistros. 

Paragrapho unico. Do saldo liquido tirar-sa-ha uma terça 
parte, que se levará a credito do fundo de reserva, e as outras 
duas partes distribuídas na pr•oporção do valor annual da con
tribuição de cada associado quita até encet.ar-se o respectivo 
lJalanço. 

Art. 22. Comprehendem-se despazas da companhia: 
1 •, vencimento da directoria, conselho fiscal, alugueis e gastos 

de escriiJtorio ; 
2•, ordenados de empregados, commissões e custas judiciaes a 

outras em beneficio dos interesses da companhia. 
Art. 23. Os dividendos não reclamados llentro do prazo de 

cinco annos, passam para o fundo de reserva. 
Art. 24. O fundo de reserva deverá ser representado por fun

dos publicos garantidos, hypothecas, letras hypothecarias dos 
bancos de credito real garantidos. 

Art. 25. O fundo da reserva compõe-se: 
1 •, da terça parte do saldo a dividir annualmente ; 
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2", dos juros capitalisados annualmente; 
3°, dos dividendos niío reclamados. 
Art. 26. Cessará a constituição do fundo de reserva logo que 

tenha attingido a quantia de 200:000$, passando as quotas que a 
compunham ao dividendo annual. 

Art. 2G. A di visão do fundo de reserva sô poderá ter logar 
em quaesquer das seguintes hypotheses: 

1°, findo o prazo da duração da companhia; 
2°, entrando ella em liquidação; 
3", quando duas terças partes do capital representado dissemi

nar em favor dos associados então existentes. 

<J.\PITULO VI 

DISPOSIÇÕES GII.RAES 

Art. 27. Fica autorisada a directoria por estes estatutos a. 
contrahir um emprestimo de 1.200:000$ a prazo de cinco annos e 
a juro de 8 °/0 ao anno, pagos semestralmente. 

Art. 28. Os juros desse emprestimo serão pagos em 15 de ja
neiro e 15 de julho de cada anno, até findar o prazo. 

Art. 29. Findo o mencionado prazo, principiara o resgate dos 
títulos de seis em seis mezes, mediante sorteio nas épocas indi
cadas. 

Art. 30. Esse emprestimo, que será considerado fundo de re
serva extraordinario para os casos de sinistros em que pt•emios e 
fundos de reserva ordinario não cheguem para satisfação do 
damno, será dado a juros sob letras hypothecarias, garantidas 
pelo Governo, apolices da divida publica e sob penhores de prata, 
ouro, brilhantes, sempre a juizo da directoria. 

Art. 31. A Companhia de Seguros Mutt1os Contra Fogo Co
lombo, depois de approvados estes estatutos, será considerada 
installada e constituída para começar suas operações logo que 
esteja subscripto o capital de 500:000$; esse capital podara 
ser levado, a juizo da dircctoria, á somma do movimento que a 
companhia reclamar. 

Art. 32. A primeira diractorüt e conselho fiscal serão com
postos do seguinte modo: José de Lima Cat•neiro da Silva, pre
sidente ; Augusto Cesar, secretario; Christovão José Pinto Gui
marães Juniot', thesoureiro; Josó Antonio Rodrigues Nunes, ge
rente. Conselho liscal-João Maria de Carvalho, Antonio Garcia 
Pereira da Silva e Antonio Francisco de Oliveira. 

Art. 33. São incorporadores, para os tios de que trata a lei 
n .. 2G5 de 17 de janeiro de !890, os seguintes, que ficam autori
sados a pedir ao Governo a ttpprovação destes estatutos com ou 
sem modificações: 

São instituidores: José Antonio Rodrigues Neves e Christovão 
José Pinto Guimarães Junior. 
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CLAUSTJT,AS R CONDIÇÕES DO SF.GURO l\fPTITO 

Art. 1.• A Companhia do Seguros Mutuos Contra Fogo Co
lombo segura conjuncta ou separadamente, conforme for decla
rado no corpo tla apo!ice, sob as condições geraes e particulares 
que se seguem : 

(!) toda a classe de bens immoveiS o moveis, ainda quo o in
centlio seja produzido por exhalaçúeS electro-atmosphericas ou 
por explosão de gaz ; 

b) si os objectos garantidos so"ffrerem deterioramento ou se de
teriorarem por ordem dn. autoridade civil para deter ou combater 
os progressos do fogo, a companhia indemnizará ao segurado da 
importancia da perda ; 

c) no caso de sinistro originado por explos:to de gaz ou exha
lações electro-atmosphericas, a companhia sómente responde 
pelo damno produzido pelo fogo. 

Art. 2.• A companhia não garante os incendios que prove
nham por guerra, invasão, sedição, hostilidades, commoção po
pular, força militar e quaesquer exploSÕ'3S ou terremotos. 

Não responde por outra perda que não seja material ou que 
não seja explicitamente consignada na apolice. 

Art. 3. 0 O mutuario, na dupllt qualidade de segurarlo e segu
rador, é responsavel pelos Rinistros que possam sofl"rar os mais 
co-associados em razão da garantia segurada e em concorrtancia 
iw risco que oíferecerem os objectos submettirlos a soguro. 

Art. 4 .• Os riscos começarão do meio-dia em que se etrectuar 
o seguro até ao meio-dia em que se find::tr o vencimento annual 
do contracto. 

Art. 5:' Acceita a minuta, que deverit ser as;:;ignarla pelo se
gurado e conter todas as declarações a bem da verdade do con
tracto, será paga á vista a importancia do premio do seguro, 
sello, apolice, chapa e remessa. 

Art. G. o Cessam os effeitos ilo seguro unicamente: 
(I) pelo desapparecimento tlos objectos garantidos; 
b) pela conclusão do período fixado n[l apolice; 
c) pela fallencia do segumdo ou terminaÇlío tia companhia. 
Os capitaes segurados podem ser reduzidos, si durante a época 

do seguro diminuir a importancia deste e, neste caso, o segurado 
participarà á directoria qual a ditrerença a fazer. 

Art. 7.• O mutuario, ao assignar a minuta do contracto, deve 
declarar si os ohjectos garantid0s são de smt propriedarie on si é 
usufructuario, credor, arrendatario ou em que qualidade trata. 

Toda reticencia ou falsidade da pal'te do segurado que ten
der a diminuir a classificação do risco, a trocar a natureza ou 
objecto della, não dão direito ao segurado, no caso de incondio, a 
h_enhuma especie de indemnisação, ainda mesmo quando as ditas 
CJrcumstancias não houverem influído sohre o damno ou perda do 
segurado. 

Art. 8. 0 Sempre que se fizer construcções e que augmenta
rem o risco designado na apolice em vigor, c quando se estabele-
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cer nos edificios segurados outros et•ntiguos com fabrica a vapor, 
industrias, ou outrós objectos que aggravarem o perigo de in
cendio e quando os objectos submettidos ao seguro forem tras
ladados a outro local ou passarem a ser l)ropriedade do outra 
pessoa, quando o segurado se fizer garantir ou ostiver já garan
tido no acto de assignar a proposta por outra ou outras compa
nhias, os objectos sobre que recahit• on, emfim, que não houver 
cnmprido o que prevê o art. 7• destas clau::.ulas, cessa a obrigação 
desta oompanhia, até que o segurado, herdeiro, comprador, ou 
po:.suidor tenha informado, por escripto, it directoria e quo esta 
tenha declarado do mesmo modo entrar novamente em suas 
obrigações para quem corresponda. 

Art. 9. o Dado qualquer sinistro, o serrurado, ou nutrem por 
elle e com seus poderes e autorisação, sera obrigatlo a partici
pai-o á autoridade competente e a um dos directores ou agentos 
da companhia, dentro das primeiras 24 horas uteis. 

Art. 10. A companhia declara desde já que o seguro contra 
fogo não dá logar a lucro de nenhuma especie o sómente sim a 
mera oompensação de damno soffrido em relaç:."io sempre á qnan
tia segurada ; portanto essa indemn isação limita-se ao valor real 
ou commum que os objectos tinham antes do incendio e sem ac
ceitar por nada nenhum beneficio il!ieiio nem to,la outra condi
ção alheia ao seguro. 

Art. 11. No caso de incendio, a companhia tem a faculdade do 
pratic:tr toda e qualquer classe de investigação para esclareci
mento rln ~n~~t'SSO e exigir de segurado o juramento na fórnm 
que prescreve a lei. 

Paragrapho unico. O segurado não póde far.er abandono total 
nem parcial dos ol\iectos garantidos, estejam ou não avariados, 
sob pena de não ter direito a nenhuma classe de indemnisação. 

Art. 12. O valor do damno será 1letorminado a juizo de peri
tos ou decisão de arbitros, mediante os exames que forem neces .. 
sarios, si acaso por assentimento das partes não se consoguir a 
sua a vali ação . 

Art. 13. O damno avaliado por peritns será pago sem dedu
cção alguma, ficando todavia a companhia o direito de optar por 
algum dos seguintes meios de iudemnisação: 1•, re~tabeleci
mento do objecto seguro dentro de um prazo certo no estado em 
que se achava antes do incendio ou damno; 2•, pagamento da 
importancia do damno que for avaliado pelos peritos ou arbitros 
em letras a seis mezes, deduzido o valor do porte do chjectu ou 
do sous fragmentos ou matoriaos salvos. 

Art. 14. No caso que a companhia, conforme a primeira parte 
da condição 13, opte pelo restabelecimento do otljecto seguro, 
sendo este preclio, indemnisará o sogurado nos alugueis que o 
predio rendia antes do sinistro, até que o mesmo se ache recon· 
struiuo; uo caso, porém, da 2a parte da mesma condição 1", a 
companhia indemnisará aos sogurados nos alugueis que o predio 
rendia antes do sinistro, até ao prazo ma.rcado pelos peritos para 
a conclusão das ob~as. 
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Art. 15. A quanti:t fixada sera paga aos mutua:rios depois de 
reconhecido o sinistro pelo conselho fiscal. 

Si, porem, o segundo soffrer incendios cujo pa;;amento esgote 
o fundo de reserva ou que não tbr bastante para completar a 
importancia dos damnos, a companhia entregara aos segurados 
letras pela quantia reconhecida ou que faltar para completar 
com mais o juro de 8 •;. ao anno, pago nas épocas marcadas pelo 
conselho fiscal, as quaes não excederão de 12 mezes. 

Art. 16. Os bens moveis e immoveis segurados ficam sujeitos 
ao pagamento dos premies do seguro como ao das quotas qne os 
segurados nos dos arts. 3• o I'! são obrigados, no caso de 
sinistt·o. 

Para esse fim e si convier á companhia, os immoveis segurados 
serão hypotbecados. 

Art. 17. No caso de pagamento de sinistro, qualquer que seja 
sua importancia, a comp;,nhia tem o tlireito de rescindir ou inno
var o contracto, pagando o segurado novo premio. 

Art. 18. Os arbitres e peritos serão nomeados a aprazimento 
das partes. 

Si estas não chegarem a um accordo sobre ~ua nomc:1~ão, cada 
um nomeará o S'lU e estes logo um terceiro. 

Si os segurados forem mais de um interessado na mesma 
questão, combinarão em um nnico arbitro ou perito, e si não se 
der accordo entre si, escolhert"ío á sorte de entre os que forem 
propostos. 

Das decisões de arbitras não haverá recurso algum, sob pena 
da perda da metade do valor do objecto questionado em favor do 
fun(lo de reserva. 

Art. 19. Os arbitres julgarão pela verdade sabida, segundo os 
termos de direito e condição da presente apolice, independente 
das formulas e prazos do processo. 

Art. 20. As despeztts com os peritos Jicarão a cargo do se
gurado. 

Art. 21. O seguraclo obriga-se a transferir it companhia todo 
Jireito e acção que lhe possa competir contra quem de direito 
for, no caso de sinistro, constituindo·a para. tal fim procuradora 
em causa propria. 

Antes de feita, quando exigiclu, esta caução do direitos, n:io 
poderá o segurado reclamar indemnisação do sinistro. 

Art. 22. A companhia só 1ica obrigada pelos seus estatutos e 
especialmente pelas clausulas geraes o particulares impressas e 
manuscriptas na apolice; assim, para a sua interÇJretação não se 
considerará a sua propria letra e suas refcrencias, e a com
panhia para com outras pessoas sinão as que menciona no con
tracto ou a seus legitimas herdeiros ou representantes clevicht
mente reconhecidos. 

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1892.- Jose Antonio Rocl1·igues 
Nunes.- Christovão J. Pinto Gtrimari1es Junior 
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DECRETO N. 923 - DE 2 DE JULHO DE 1892 

Ooneerlo autorização á. Companhia rlenomin:trla Tho .Vel'J 1'01·1ó Coii!mr;·cial 

f'um.)laay of Btasil, p~u·a fuuc(O:on:tr 110 llrazil 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Companhia denominada The Neto Y 01·k 
Commercial Company of Bra:::il devidamente representada, re
solve conceder-lhe autorisação para funccionar no Brazil, esta
belecendo duas agencias, uma no Pará e outra no Amazonas, 
mediante as clausulas que com este baixam assignadas pelo M.i
nistro rie Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas ; ficando, outrosim, a mesma companhia obrigada ao 
que dispõe o art. I• § 2• ns. I, 2 e 3 do decreto n. I64 de 17 
<I e ,janeiro de 1890. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obl'as Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 2 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Setzedello Corrêa. 

Olausulas a. que se ref"ere o decreto 
n. 923 desta data 

A Companhia Tlte New Ym·k Comme1·cial Company of Bmzil 
é obrigada a ter um representante no Brazil, com plenos e illi
mitados poderes para tratar e definitivamente resolver as 
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com os 
particulares. 

li 

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicaw 
mente as respectivas leis e reG"ulamentos e á jurisdicção de seus 
tribnnaes judiciarios ou admmistrativos, sem que em tempo 
algum possa a referida companhia reclamar qualquer axcepção 
fundada em seus estatutos nem recorrer á intervenção diplo
matica, sob pena de nullidade da presente autorisação. 

lii 

A companhia uão poderit funccionar emquanto uão depositar 
no Thesouro Nacional ou nas Thesourarias de Fazenda respectivas 
a quantia de vinte contos de reis em ouro, ao cambio par, para 
gal'antir o pagamento de futuros direitos e obrigações. 
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IV 

O deposito de que trata a clausula anterior $eril. feito pela 
companhia, com declaração do fim a que é destinado e de que não 
podara ser levantado sinão por ordem do presidente da Junta 
Commercial competente. 

v 

Fica dependente de autorisação do Governo Federal qualquer 
alteração que a companhia tenha de fazer nos seus estatutos. 
Ser-lhe-ha cassada a autorisação para funccionar no Brazil, si 
infringir esta clausula. 

VI 

A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja 
comminada pena especial, será punida com a multa de du
zentos mil rãis (200$) a dous contos de réis (2:000$000). 

Capital Federal, 2 de julho de 1892.-Serzcdello CorrOa. 

Eu C~rlos João Kunhardt, traductor publico juramentado da 
praça do Rio t!e Janeiro, das línguas inglezu, franceza, hespa
nhola, italiana, etc. etc. 

Certifico que me foi apresentado um certifica,do escripto em 
inglez, o qual, a pedido da parte, traduzi litteralmente para o 
idioma nacional e diz o seguinte, a saber : 

TRA.DUCÇÃO 

Cel·tificadode inc01·poraçlto, Estado de West Virtlinia « The Neto 
Yorh Commercial Company of Bmsil ». 

Eu, W. A. Ohley, secretario de estado do Estado de 'West 
Virginia, pelo presente certifico que neste dia foi-me apresen
tado um accordo dev,damente assignado e acompanhado dos 
competentes documentos compro!Jativos, e que '3SSe accortlo é 
concebido nas seguintes palavras e algarismos, a saber: 

Os abaixo assignados aceordam em constituir-se em uma 
companhia sob o nome de The New Yorh. Commercial Company o{ 
Brnsil para os fins de comprar, vender, armazenar e commerciar 
em borracha em bruto, cacào e outras mercadorias, manufa
cturar artefactos de borracha, e comprar, vender e commerciar 
em outros productos e artigos que possam entrar no fabrico de 
artefactos de borracha e para adquirir por meio de arrenda
mento, compra ou por outra fórma a posse e o titulo dos bens 
immoveis que possam ser necessarios para o andttmento do dito 
negocio, cuja companhia terá a sua séde ou lo~ar de negocio na 
cidade, condado e Estado de New-York e terá ae expirar no dia 
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G tlo .í:uBit·o llo anno de 1941 e para o llrn ue formar a dita 
cou~p:v:hh nos sub~crnvomos a ~omma de 50.0JO dollars e 
ten!o::; ''c;: liz:~•lo pela dib sub.-;cripç~to :t ~omnm total do ;j() .O:JlJ 
do1hr'. 

o c::~>iLI-1 su!Jscripto ($ 50.000) é divi.lirlv em ac.;õ3S d<3 100 
dollat·s (:~ lQ!J) c;td L uma, as quac~ st'io po:;suidas pelo; a:nixo 
ass~;·1L,du1 r •. '~pccti ramcutc com•l gegtw, a S" ilt·l': 

.;:t:~t·ios ,V. Flint, ci<h!Je do New-York.... 12:; 
W«llac·J B. [•'lint, eidale d.e New-York.... !:!~? 
Ad•Jiiloet·l !I. Al<lon, ci<lad•> c!,, Now-Yoi'l;,... 2T} 
.\Ih)•.! ·lo Buy3, c·Lh1dn do Now-Yoi'k...... LO 
l"t<dtk l~. M. Clintok, .Jamaica, Lung, 

hlan.l, \ow-York...................... lO 

} .. ssi,:;n~·lo n st>lla. io Jnr nú~ aos ll dias •lc j:\lleit•ü de 1:>02.
C/~~t-l,·. ·,·,·. Ji.'Lit (L .. '<.)-W. B. Flint (L. 8.)-ctde!liert li. 
_i/rbt (J.. S.) -.1. de BHys (L. S.) -F. F. M. C!intoh (L. S.) 

l'olL w·o u:; incorporador-es mencionam no dito accordo ·J •tue o 
assi;;·n. t·tul o 06 se:1s ''l!l\cessores e rcpre:;ent;wtes são pelos pre
scnL~ •.bJamd:•s const:tuit· a conbr dD~t-t •ht:1 :1toi ao •.lia ô de 
j.uw~t·c de l\J i I, U!lla comp:uthi:L sob o nowe e par,t o:; lil's nton
cior •d ·; no tlito accqrdo. Assig-nado po:· nó,; c se !lado corn o 
soll•l l..l';uale o. lo dito Estado na eidad1J de Chn !'leston aus 1-t de 
fev.-•"c~ "O lc 180:::. - W . .il. Oltley, socrcLtrio de e~bdo (estava 
o s·;llq. 

1i rtl•nr Teixeira de J1accdo, consul g-cru.l •los Estaclo;; Unido:-1 
do Hra·:il no.;; Estac1o;; Uni:los da America. 

R•'c"~lheço vtJrdatlcira a assignatura junt:t de \V. A. Ohlfly, 
seer,,L,. ·iodo E:-;ta•.!<J d~ vvo~t-Virginia, 1~. U., lcgalh;ando Ulll 
doc<iil!•cio l-.1 ann>•xu; e para constar onde c•mviot', a [l<J·iid•) •h 
Tlw s. w-Yoí·k Co:rlliWrGial Cowpany o( Bra.,u p:ts ;oi a ;·;·e:;••Hlo 
qu~ .~~. i,!;iloi, e tiz .;ell:ti' com o ~dlü llu.s artn•t; (!.>:;tu C<~~l~llbdo 
li•ll'nl to:. E~t,,r_bs Unidos d•J Bt•azil, cru Ne.v-York, ao . .; 2:3 <lo 
fevo···~· "() ,J.J IK~2. - c1rtluw 1'. de Jfacedo, Cl)!l~Ul gm·ai (sollo 
OOtJ:;·tl: !'). 

(.1 ti,"um do St·. consul e~bwa leg-alis·uh no :\Iinisterio do Ex· 
terior ne.;ta Capital em 17 de maio conente, inutilis:mdo-se trcs 
esta•n]::I it.ts no valor de I$·?.00.) 

N:td: IL lis continha o•I Jeclarava o dito certiticatlo qn·~ hrJm e 
Jieirdoi lu tr;l,ltF.i rl•J pr·opr·io odginal escripto c:n ing-ler. a·J qn d 
me lO f' ·:·t.J. !~l!l n •lo <lllll passei o presente que as,.:i:;nni •) ,., "In i 
com o;: •.!!,> d•> t:lnll utlido ne:>t1. ciúa·le tios. :-iebt.:iti:l.o •In W•> •h 
Janoit'l' uus 17 dia~ do mez de Irlaio do :umo do ~:t,;cirn 'rll·) d•J 
No::;:;~, i'eu!!ot' .Jesus Cilristo de 1800. - CarloH Jry7o l\it~Jlh•(ct!t, 
traol ;•ct lr pnhlicu o i !ltl}rprcto co:nmer·cittl jttnuwn ta lo. 

Ea c .1·["·' Joilo Knn!mrdt, tr:tductot· pniJlic~ o interpretr nom
morda~ jru-.•.meat:t•.lo d:t pt•aç;t do ltio de Jane-it·o, das l<nguas 
inglcza, f'!•:.twez1, he~pc~nhola, italiana, otL:., etc. 

Puder Executivo 18V~ 
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Certifico quo me foram apresentados uns estatutos escriptos 
em inglez, os quaes, a pedido da parte, traduzi litteralment6 
para o idioma nacional e dizem o seguinte a saber : 

(Traducção) 

'l'lw Nete-Yorh Commm·cial Company of Brasil 
Estatutos da (Companhia Commercial do Brazil em Nova York). 

ARTIGO I 

ASSEi\lllLEAS GERAES DOS ACCIONISTAS 

SECÇÃO I 

A assemblea geral ordinaria dos accioniStas terit logar na sóde 
da companhia na cidade de Nova-York, na primeira quarta-feira 
do mez de fevereiro, ao moio-rlht. 

Quando esse dia cahir em dia santificado a assomLióa geral 
annual terá logar à mcsm:~. hora e no mesmo local no imme
diato dia util. 

SECÇ.\0 II 

As assembléas geraes extraordinarias podem ser convocadas 
em qualquer occasião por delihet•ação da directoria. 

O presidente está igualmente autorisado, e tem por dever 
convocar as as."-embléas geraes dos accionistas, logo que seja 
conveniente, após o recebimento do pedido por escripto de 
accionistas possuidores de um terço da importancia do ca.pital. 

Na ausencia do presidente, será dever do vice-presidente 
convocar essas assembléas geraes logo que receber taes pe
didos. 

SECÇÃO IIl 

Os avisos, para todas as assembléas geraes dos accionistas, 
serão feitos por meio de annuncios publicados em um jornal 
publicado na cidade de Nova-York com, pelo menos, uma se
mana de antecedencia ao dia da reunião e por meio de avisos 
enviados, pelo Correio, com antecedencia de uma semana, a 
cada um accl.onista, nos Estados Unidos. 

SECÇÃO IV 

Nenhum assumpto ser! tro.tado nas assembléas geraes extra .. 
ordlnarias dos ncolonistns, sem que nos avisos impressos ou 
manuscriptos, acima mencionados, se ache declarado que seme
lliante assumpto será trazido á discussão. 
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A!tTIGO Il 

DIRECTORES 

SECÇÃO I 

O numero dos directores da companhia será de quatro, os 
qoaes deverão ser accionistas da companhia e serão eleitos 
annualmente na assembléa geral annual dos accionistas e ser
virão pelo espaço de um auno e até que os seus successores 
sejam eleitos. 

Qualquer vaga na directoria ou entre os officiaes da com
panhia, occasionada por fallecimento, resignação, ou por outra 
causa, será preenchida por eleição dos directores existentes, 
para o resto do tempo. 

Qualquer um ou mais directores poderão ser removidos, em 
qualquer occasião, pelo voto do dous terços, em valor, de todos 
os accionistas reunidos pessoalmente, ou por procuração, em 
uma assembléa geral extrnordinari.:t, convocada para esse fim. 

SECÇÃO li 

Os directol'es reunir-se-hão immediatamente após a sua eleiçtio 
e escolherão de entre os seus proprios membros por escrutínio 
secreto um presidente, um vice-presidente, thesoureiro e um 
secreta rio. 

Cada um destes officiaes exercera o seu cargo pelo espaço de 
um anuo e até à época em que o seu successor foi' nomeado. 

SECÇAO lii 

Qualquer official poderà ser em qualquer época, rentovido 
pelo voto da maioria da directoria em sessão convocada para 
esse fim. 

SECÇAOIV 

Nenhum director nessa capacidade receberá salario algum 
pelos seus serviços, porém, com isto não se entende vedar qual
quer director o exercer outro qualquer cargo na companhia 
recebendo, por isso, remuneração, ou o desempenhar qualquer 
serviço especial pelo qual seja arbitrada remuneração. 

A directoria estabelecerá a remuneração dos agentes, officiaes 
(}empregados da. companhia, tambem determinará a creação e 
rt nnooira do ndminietra,oio de escriptorios em paizes estran
geiros e o numero, deveres, poderes e as remunerações dos 
gerentes desses escriptorios~ 
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SECÇÃO lV 

A direetoria reunir-s•1-ha em ,.,~•miií.o n:\ pl'imeit·,• tel'f/t-feir<1 
de r,a.•lit rnet alterlla\h (OX<11lpto <Jilitl\llo esse dia for di:t ;;anto, 
reunindo nesse c:• . .;o no proximo dia util), :ü; t!'es hora:> .Ia tar·,Ie, 
a princip:ar do dia 9 lo fevereirJ de lH\J2, 110 e:;criplorio da 
COl:lp·:nh::t :1n. ci•l••IP d l ~·>1"'1 y,.,,.,,, .~ h'lVlll':·t a<; rouuiõ~~ nspe
ciae;,; em .)1\tras QIW.C.;Ll·lel' éi•u,;,...; e Jo.;arcs 4ue po:>~atn tot•tmr-se . 
neccssa.rhs ou conveni mte::; 1 •Ma o :mdamcuto dos nr~z'Jd•)S •.h 
com pau h ia. 

Sl<:CÇÃO VI 

A directoria poderá ser convocada p:tr;\ reuniões espechll:> em 
qualquer época pelo pr-esidente, e 5era dever do vice-pr•·si·lonte, 
no caso •ie ausencia •lo proi;iltente, con voc:tr rouniÕóH e.;ve
ciaes sempre que receber o petlido por escf'ipto de q•lltlLJlDl' •li
rector p::.raas convocar, 

SECÇ;\O VII 

os avisos de todas as reuniõas reguln.ro:> ou especiaCJS •h uire
ctoria seriio feitos pes~wtlmente, ou polo Corrnio ou pelo tele
grapho a cadn. um úos diroctore:> pelo mono:> dou,; llia~ auteii dt~ 
reunião. 

SECÇ.\0 Vlll 

Quorum. Tres directores constituir;i:o quorum prwa uellbm·açiio 
dos negocios. 

SECÇAO IX. 

Os unicos requisitos nccessarios p::tm qualquet· peSS(·a S3 tornar 
director •lesta companhia são: :;er nccionista da compa.nhia c 
cidadão dos Estados Unido:;-

ARTIGO III 

DEVERES DOS OF:•ICIAES 

SECÇAO I 

DF.VEltES DO I'ltESinE"TE 

E' dev•w do presidente o pre;i·lit· toda:; as reuniões ~~~~ tlirc
ctoria e tlos :~ccionistas, con voear asscmiJlé cS gm-.v:~ n.,;p0cia0S dos 
accronist: s, quando pedidas por esctipto p:!r acciouistas po'l
suidores ·lu um terco th import:tncia do c;tpital social, c,mvocar 
reuniões especiaes da diroctoria sempre quo elle coniliilorar 
acertado fazel-o ou quando requerido por um director, a,;:;ignar 
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tod<lS o!:l certificados de capital da companhia, nssig-nrtr e cele
Jq·a,J' IJl' •.e·•Juer e<.ntractos no nome da companhia e mandar 
11•31 ·e~ :diixür o sello da compauhia quando assim o determinar a 
directo!'\1 .. 

F:llo ""vrrà apresentar, em c·1rla assell'l·léa 12'.Jral re;! Ilnr, um 
rdatr.r i< do estado dos negocios da co,npauhia, nome-trá e despe
dira tnlos os emprega• los, sujcit0:; ,·l Hprrovação da d rectoria, 
terá o encargo e superiutenden(Oi:l gerats de toJo, otl ne.:;ocios da 
compa.nhht e de seus empmg:vlns, e satisfarà e desen:penhará 
todos os deveres inherente:s ao cargo do pr·esidente da companhia. 

SECÇAO li 

DEVERES DO VICE-PRESIDENTB 

Na ansencia do presidente o vice-presidente presidirá a todas 
ns reuniões, quer· da directoria quer dos accionigfa~>. 

Elle terú. tamiJem na :w~encia rln pre>idente a faculdado de 
cnnvo~:Jr rc,wj<ies <:Speciam; 1ht tlircctorm quanJo l'equuddas por 
escripto por qualquer (lirector e tambem rm ausencia do presi
dente, p.,ra c···nvocar a assemhléa geral dos ac;:inistas logo que 
$eja ·~onrenknte, após o recebimento do :~lgum pe·lido ror escri
I•ln 1le l0C;oni;;tas pos~uidores de um terço da importancia do 
capitnl, e a todos os mais respeitos, elle na ausencia do presi
<lento dc~cmp•nhará todos o:> d•H·ot·es do pre~hlente. 

SECÇÃO III 

DEVERE:l DO SECRETAltiO 

o seeretario lavrará as actas das srssões da directoria em 
1 ivrü :• pt·opriado para esse fim e igualmente as actas das assem
bléa~ geraes do~ nccionistas. 

Elle mandará fazer e entregar todos os avisos da companhia e 
nillxnr:'l o sello da companhia em todos os certificados de capital 
depois tiP- assignados pelo presidente e rubricado'l pelo thcsoureiro. 

Terá :,, seu cargo o livro dos certificados, o livro das transfe
re'1ci-1s o o registro dos accionistas, e todos os mai'l livros e 
papeis qne a directm·ia pessa determina:·, todos os qu:tes serão 
~em pro, r)lll horas convenientes, franqueados ao exam(: de qual
quer dit·· ctor ou accionista quando pedido~ ao secretario durante 
rts hot'Hf' de negocio, occupar-se-ha da correspondench que lhe 
for in!!icflda e em geral desempenhará todos os deveres inhe
rellto~ :·o cargo do secretario dessa. companhia. 

SECÇÃO IV 

DEVERES DO THESOUREIRO 

Sera dever do thesoureiro ter a seu cargo e sob sua guarda 
todos os fundos da companhia que possam vir às suas mãos e 
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depositai-os no banco ou bancos que os directores possam 
escolher. 

Rubricará todos os certificados de capital, depois de assignados 
pelo presidente. 

Assignará todos os cheques e saques, notas e papais para 
pagamento de dinheiro, pagará e dispara delles sob a direcção do 
presidente. 

Apresentará em cada reunião regular da directoria uma. 
exposição de cada conta, e em qualquer ocCitsião razoavel fran
queará os seus livros e as suas contas a qualquer director ou 
accionista da companhia. 

Nada. porém do que aqui se acha contido obstara a que a 
directoria confira, por deliberação sua, a agentes ou gerentes em 
paizes estrangeiros, os poderes que ella entender para. o manejo 
de fundos da companhia e para a e'DtoDg6o da em~ M 
adeantamentos para a companhia. 

ARTIGO IV 

SELLO 

A directoria creará um sello apropriado, o qual conterá o nome 
da companhia. 

O sello estara a cargo do secretario, o qual o affixará sómente 
nos certificados de capital, salvo quando por fórma diversa lhe 
for indicado pela directoria. 

ARTIGO V 

DIVIDENDOS 

Distribuir-se-hão e pagar-se-hão, com os lucros liquidas em 
ser, dividendos, nas épocas e da importancia. que a directoria em 
qualquer occasião designar. 

ARTIGO VI 

ORDEM DOS TRABALHOS 

SECÇAO I 

A ordem dos trabalhos em todas as assembléas geraes do3 
accionistas será a seguinte : 

1 •, leitura. e approvação da acta da ultim:t a~sembléa.; 
2•, relator10 do presülente ; 
3•, relatorio do secretario; 
4•, relatorio do thesoureiro; 
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5°1 relatorio das commissões; 
6°1 trabalhos não terminados; 
7°, eleição de directores; 
8", trabalhos novos ; 
9.•, adiamento. 

SECÇAO Il 

359 

A ordem dos trabalhos· em todas as reuniões da directoria será 
substancialmente a seguinte: 

I o, leitura e approvação da acta da ultima reuniã9 ; 
zo, relatorio do presidente; 
3°, relatorio do secretario; 
4•, relatorio do thesoureiro; 
5°, relatorio das commisst:íeS; 
6•, trabalhos não terminados; 
7•, eleição dos officiaes quando necessarla; 
8•, trabalhos novos ; 
9°, adiamento, 

ARTIGO VII 

REFORMA DO.'l ESTATUTOS 

Os presentes estatutos podem ser alterados, reformados, au
gmentados ou rejeitados, e adaptados novos estatutos pelo voto da 
maioria da directoria em qualquer reunião,comtanto que na con
vocação para a reunião se ache exposta a projectada alteração 
dos estatutos. 

Eu Alfred Da Buys, secretario tla The New~York Commercial 
Company of Brasil, pelo presente certifico que o que precede é 
urna cópia fiel dos estatutos da T!!IJ Ne·w-York Commercial Com
pany of Brasil, conforme foram approvados em urna assernbléa 
geral da dita companhia celebrada no dia 9 de fevereiro de 1802, 
e ainda em vigor como consta do registro da dita companhia. 

Em testemunho do que o assigno e o sello com o sello da dita 
corporação aos 27 dias de fevereiro de 1892.- A. De Buys, se
cretario. (Estavao sello da companhia.) 

Cidade e condado de Nova-York (S. S.) 
Eu German Biille, not!lrio publico no e para o condado e ci

dade acima ditos, pelo presente certifico que Alfred De Buys, 
secretario da The New-York Commercial Company of Brasil, 
cujo nome nessa qualidade acha-se assignado no certificado supra 
datado de 26 de fevereiro de 1892, nesta dt\ta reconheceu-o per
ante mim no meu dito condado ; e o dito Alfred De Buys 
sendo por mim devidamentfl juramentado depõe e declara que é 
o secretario da dita N ew~York CommerciaL Company o f Brasil 
e sempre o tem sido desde a formação da companhia, e que os es
tatqtos a que aqima se faz referencia foram apvrovados em uma 
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assembléa geral dos incorporadores da The ll.ho- Y1wh C,Jl;1mc1·
ciol Company o( Brnsil, a qual teve logar no rli:t !I de fo' ereiro 
do 1892, o que a cópia supm ,·. uJY·a cópia anthent~C<l c exaetr~. tios 
ditos esbtntos, conforme consta dos registros rln •~i':L cowp: nhia. 

Pn~snrlo sob n minha :1ssi~ndnr:~ o sdlo !JO di:t ~ 1: tlo lC\ •;reiro 
de 1tl'J2.- G. ll·ille. 

Numero 103. 
(Estnva o :-ello do nobrio puhlieo G. Iliille.) 
Estado de Nova-York. Ci<.ladn e conrh•lo rle Nrn:c-York. 
En William l\L K 11na. e:-:cr iviio ria cidade e conda<'O de 

Nova-Yo!'k « t;oml> •m e:>CI·iviin rln Snprct1lo Tt·ihnnal pa. a"· tlita 
cidade e condado, o qual é 11111 triLnnal rlo revi,la, ]"d" pro
sento ccrtilicn qun n. Hiille, rujn nome nrlm-se ~t,h-~riplo no 
certilk:1do de prova I>H recr.•nhcr:imcnt0 dn in~!.r·unwnto n.• llP:<o, 
era, na épocn em qu1' fez r·>~a. prnnt on r•1eonlt·~~lnt011h'. ll tn1·io 
pul1lico na e pnra a eirlatle c cmvl:\(!n rll) !NnY~-)'pt•k, n·R;rlinrlo 
na tlita cidade, commbsionadu, jtll':illl·-'l!ln<lo~ " de\ i·!:v~wntc 
n.ntorisn' lo -parn. fazd-<'. 

E oulr<>sim, qnc conheço bem a Jettra do tlito not:•ri<l c creio 
qne :' ns~ig-n:1tnr:•. •lo dito C0J'tilicado de pt\lY/1 on ro"onll·:ei,·!c'>to 
é au lhenticn. 

Em testelllllll 110 do que assignci o ra·osente c () snlloi CC'tl (I scllo 
do tlito tribunal c condado no <.lia 5 de man;o tk !S~J'!.- H'.'lli'Wl 
1lf. 1\cn:-,a, escrivão. /Estava um "ello.) 

,\rthm• Teixeira rlo l\laceuo, eonsul ~0ml tl0s Ectarl< s l:ni,;os 
do H:·:wil no,; Estndos L'nirlos cl:t Amerlr~:l. 

J{econhcço Ycrdarlcira a. a:~sig-n:~tnra. ,inut:1 Ll~> \Villi:11 l\!c. 
1\onnn. escrivão 1!<1 cidade c con•hrlo de ;'\o1 a-Yo1·l~. E. U., [p~·a
Jisnnr\(Í-o nm rlocnr.í<'lltl) annexo; o p:>ra eon-;t:>r oi;,1,, e"n 1 ;r;< a 
pedido "da SeHJ-YOt'h Commercial COin}'(!ll!f of' Ii•osil. v::.>sr•i a 
prCSüntn que .'1.S',ignei c !lz sdlar com o ~:·tio rb,: f\flL::s <lcf-te 
Consnlarlo Cleraldos Estados Unidos tlo Brazil em i\'ova-Y01 k ::<os 
3 de mar<;o de 18\)2, rleyenrlo o,;sa. assia·natm·:1 s<·r l'<'cnn .. c:r:da 
na Secretaria de E·,:twlo das li<~lnr:ih's ·J·:xtPt·ior·u,, p:\J·:t po:~er 
produzi!' seus cfl'e!tos no lkazil.- A1'tfnq· 1·. Ma,·edn, ... "1131\l 
geral. (Scllo cousulnr.) 

(.\ Jirwa do Sr. cousul ger:1l e5íavn le~nlis:•da no :llini:;tcrio 
rio Exterior, nrsta Cnpilal, em l7 rle maiOi'0i'f:;ntc, inutili· u1·~n
se tres esttnnpilh:lS no valor r! e ?.$900.) 

N:·da mnis rontinllnm ou decl:lr:n·am o,; dito~ cotntut. ,, q :1) 

bem o fiolmentcJ tmduzi do proprio originnl o:;:óri[llo c1.t iJ>gbz, 
ao qual me reporto. Em fé rio qucp:~~:;ci l' prcs·3t1tJ que~~ i:~1:ci 
e scllei com o sello do meu ollicio ncst:t Ci(b!c do l·:ito rlc .i:rtwir·o 
IH•s 17 dins rlo 11107. de uraio r lo anno do Na,c:imento dn NnSi'O Se
nhor .Je~ns Ctn·isto de 1892.- ().., lrs .To11o l\1•nhanlt. truoi'lcl"l' 
p'\lblico c interprete ,·ommcreialjnmmentnrlo. ' 

Rio, l7 de maio de 1892.- C . .T. Jümhal'llt. 
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DECRETO N. 924 - DE 2 DE .JULHO DE 1892 

Apprnnt og esta tu! o~ da C'1111panhi:-t 7oostcrinn.. 

O Presi'l<'nte dn. RepuJ,Iica rios Estnrl.os llni(\o~ rio Br~zil, 
attonllcmlo ao que requereu a Compa.uhm Zooot,,rma, devida
mente representada, resolve appt·ovar a rel'orm:t <lo seu:; esta
tutos, de :•ccordo com as altemções que a este acompanham e que 
foram Yotados pela assembléa. geral de acciouistas de 21 tle 
maio do ,·orrmüo anno. 

O Ministro rle Estaolo dos Negocios da Ap,-ricultnra, Commercio 
e Obras l'ublicas nssim o fitça executar. 

Capital Federal, 2 de julho de 1892, 4" d:t Republi<:a. 

FLORIANO PmXOTO. 

Alterações dos estatutos da Companhia Zoostcrina, 
a que se refere o deercto n. 92~j t\e 2 de julho 
!lo J892. 

Art. G.• O capital social sc!'it du l.OOO:ODo:;;, dividido em 
5. 000 a.cções de 200$ cada uma. 

§ Este capital podera ser elevado a 2.000:000$, com o fim 
de tratar dos itens I, Ili e VIII do art. 2" e medeante parecer 
do conselho fiscal o approvaçã.o dtt asscmblétt geral do accio
nistas. 

Art. 9." As chamar! as de capital só poderão ser feitas pela 
dit·octol'ia, pi'eccdendo autorisação expressa do cons~>lho fiscal, 
merliante quotas de 5 "/o no nmximo e com intervnllos nunc:1 
menore~ •le GO dins. 

Art. ll. A sociedade será administrada por uma tlircctoria 
composta de um presidente e um thesonreiro. 

l'nragrapho unico. Os honorarios dos dircctores serão flxados 
pela assem bléa geral r los accionistas. 

Art. 12. Os directorcs serão eleitos pela assr1mhléa ger::~l, por 
escrutínio secreto e maioria de votos, durando o man?lato dons 
annos e podenrlo ser reeleitos. 

~ 1.0 Durante o impedimento do director presidente scní. c3te 
substituído pelo director thesoureiro, e este por um membro do 
conselho 1iseal. 

§ 2. 0 Estas substituições serão ratificadas pela assembléa geral 
em sua primeira reunião. 

Art. 13. Em vez rle 100 acções diga-se 50 acções. 
Art. 14. Competo ao director presidente: 

§ 1.0 A representação geral da companhia, podendo delegar 
poderes em um ou mais mandatarios. 
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§ 2. 0 1\ direcção geral dos negocios da companhia, expedintlo 
ntó as instrucçües, que deverão ser observadas em toüos os ne
gocios da companhia. 

§ 3,0 Assumir, em nome da companhia, as obrigações que for 
necessario contrahir e fazer quacsquer operações de credito. 

§ 4.0 Nomear pessott competente para gerente da fabrictt em 
Porto Alegre, e de outras que de futuro se fundarem. 

Art. 15. Compete ao director thesoureiro: 
§ I. o Arrecadar os haveres da companhia e depositai-os em 

um banco ou qualquer companhia anonyma, de accordo com a 
decisão da directoria, ouvido o conselho fiscal. 

§ 2. o Substituir o presidente nos seus impedimentos ou au~ 
sencia, em serviço da. compa.nhitt. 

§ 3.0 Auxiliar o ,lll'esidente 6IIl quaesquer .serviQ<U ne<lOSSI\r{os 
a.o bom andamento dos negoeios aoeiaas. 

Art. 16. Passa para este numero o que nos a;;tatutos tem o 
numero 15. 

Art. 17. Nos casos de duvidas, que se possam dar, o dirootor 
presidente deve consultar o conselho fiscal, e fará expedir as 
suas instrucções baseando-se na opinião da maioria do mesmo 
conselho. 

Art. 20. Supprima-se. 
Art. 23. Substitua-se o mez de maio pelo de ahril. 
Art. 28. Antes de integralizado o capital o dividendo não ex

cedera de lO 0 /o; a quota restante sera leva<la á conta espacial 
de lucros suspensos. 

Art. 30. Supprima-se. 
Art. 31. Snpprima-se. 
Art. 32. Passou a ser art. 30. 
Art. 33. Supprima-se. 
Art. 34. E' concedido á directoria os necessarios poderes para. 

a.cceitar quaesquer alterações que sejam determinadas pelo Go
verno nos presentes estatutos. Este artigo terá o n. 31. 

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1892.- Antonio Carlos Bernardes 
Nico, presidente interino. 

DECRETO N. 925 - DE 2 DE JULHO DE 1892 

Approva os planos de U<tla estação d'' triage nos terrenH do antigo m:ü:\llouro 
dest" Capital. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil 
resolve approvar os planos de uma estação de triage nos terre
nos do al!.tigo matadouro desta Gapital, planos <lue com este bai .. 
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x::tm ncompanhados do respectivo orçamento e rubricados pelo 
director da 1" Directoria de Obras Publicas. 

O Ministro de Estado dos Negocio:> da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 2 de julho de 18ü2, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser::redello CortE(},. 

••'orill& a Companhia. Allianeo Brftlsh Foroi!J" Lf(o a»<l Flrs ..t.c.fl!f·-ec. 4 
substituir este nome pelo de Al1ianco Assura1w• Uor.1pany. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a companhia ingleza, primitiva
mente denominada Alliance British and Foreign Life and Fire 
Assw·ance, devidamente representada, resclve autorisar a mesma 
companhia a substituir este nome pelo de Alliance Assurance 
Company, continuando, porém, a ser observadas as clausulas a 
que se referem os decretos ns. 4406 de 1 de setembro de 1869, 
4558 e 4559 de 30 de janeiro de 1870, ficando, outrosim, obrigada 
á execução das formalidades prescriptas no decreto n. 164 de 17 
de janeiro de 1890. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 5 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Scrzedello Corrêa. 

Eu Carlos João Kunhardt, traductor publico e interprete com
marcial juramentado da praça do Rio de Janeiro, etc.: 

Certifico que me foi apresentado um documento escripto em 
ing1ez, o qual, a pedido da parte, traduzi litteralmente para o 
idioma nacional e diz o seguinte, a saber: 

Traducçiío 

Saibam todos qmtn!.os este publico instrumento de declaração 
virem, que nesta data, perante mim, Tobias Gainsford LUdgway 
de Londres, notaria publico por autoridade real, devidamente 
pomeado e juramentado, e na pr~~ença das testemunhas aQl\lli:O 
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assignadas, pessoalmente vieram e compareceram Nath:\n Mayer, 
Barão de Rothscbil•l, presidente da Compnnhia de Sequros Al
liance, .lo Londres, e Robel't I .owis, primeiro secretario dn. mesm:t 
companlth, os quacs, c vi,t uu1 por su~ voz, solem no o ::;incora
mcnte declararam, como pelo presente, cada um por sua voz so
lemno o siucoramou to rlcclararam, par:t scicncia 1lo Governo 
Brazileiro: 

Qno, por força de um neto do parlamento, que teve a sancção 
real no dia vinte o cinco de junho ultimo, foi o titulo desta com
panhia mudado do Allionce Bl"itish anrl Poreign Li{e nnd Fire 
Assuroncc Companypara Allilmcc A.ssurrmca Co11111cmy (Com1mnhia 
de Segura~ Allianç:t). 

E fazem esta i!olemne declaração, crendo conscienciosamente 
ser a mesma verdn.doim e em virtndo •h lei regulamentar 1lns 
declarações de 1835. 

Assim feito o declarado em Now-Conrt, na ci1l:vle 1le Lowlres, 
aos tl'ezo dias de dezetnl)J'o de mil oitocentos oitenta e seis.
Rothschild.- R. Leu•is.- Testemunlws, Cco-l M''!JCI".- I!. L!oyd 
1Vengote. 

O quo attosto.- 'J'ob. G. Rirlgtcoay, notario publico. 
(Estava o sello do notario.) 
l'!,rwqnllOço Ycrda lei r~ :t ;::>:signatnr,t 1·etro do tahellFi0 pulJlico 

desta cirlade Tobias Gain~f·w•l Rirlgway, o JXII':t conslar onde 
convier, a pedido do HJe8mo, passei o pr·es•:nte, '}Ue assignei o fiz 
sellfl.r com o sello Lhs imperi:•.os ar·mas doste Consulad•_) neral do 
lmperio do Brazil em Lou•lt·e>:, :tOs h·ezJ de dezembro de mil oito
centos oitenta e seis.- .Vadio de lbi1·d-mil·im, consul go·] ai. 

(Est:w:t o scllo do Cousuhdo.) 
Reconheço vonhvhir:> a nssig-nn.tnra snpl'<t do Sr. lbriio de 

Ihiril-mirim, consul g"'lral tlo Bràzil em Lon1lres. 
l\lini::;torio dos Ncg;lcios Estranr~eiro:>- H.io de Janeiro, 8 de 

jnueir·o do 1887.- No impedimento tlo director geral, Jar1o Car
neiro db AmaTal. 

(EstaYam quatro estmnpilhas inutilisatla~:, no valor de 700 
réis.) 

E nada mais continha ou rleclarav:t o dito documento, que bom 
e tielmente tr,·duzi do propt'io origin<~l, escripto em i:1glez, ao 
qual me repol'to. 

Em f._; do f]ue passei o preR~'ntc, que nssignei e sellei com o 
sello do meu officio, nesl<t muito leal e lleroica cidade de S. Se
bastião do Rio de Jnneiro, rtos lO dias •lo mez de janeiro do anno 
de l88i.- Carlos João Iúmhardt, traductor publico e interpreto 
commercial juramentado. 
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DECRETO N. 927- DE 5 DE JULHO DE 1892 

Approvn o regulamento organisrt.do para. o S'."!rVÍf4~0 Uas delcg~cias d:1. ln3pe
ctorin. Ocra.l da:;; Torra·.- e CulonLação. 

O Vice-Presidente da Republica tlf1s-l~st:vlos Unillos do Brazil, 
attendelldo á conveniencia de tlar n:Jva organização ao s;Jrviço 
de que se acham incumbidas as rlekgaci:t:; da lnspectoria <:kral 
das Terras o Colouisaçiio, l'esolve approvar o regulamento que 
com este lntixa assign:ulo pelo Dr. lr?:wc·-~ncio StJt•wtlollo Conea, 
que assim o fará executar. 

Capital Federal, 5 do julho de 1892, 4• da H.epublica. 

FLo!tiANO f'EIXci'O. 

Ser::;edello Corrêa. 

Re~;;ulaiD.ento approvado }>elo decreto 
n. U27 de'Sta. <.lata 

CAPITULO I 

DAS ATTltlHlTIÇÕJo:~ DAS lllêl.l·~t~ACIAS 

Art. 1.• As delegacias d<t Inspectoeht Geral das Torras e Colo
nisação nos Estados da ~~cpublic:t toem a ssn cargo a Jisc·•Jizat;~ão 
e immediata direcção de todo o serviço concemente ao recebi
mento, alojamento, expedição c coll:Jcação de inuuigrantos, e o 
quo se refere às ooncossôe.~ de burgos agricoLts, twlo ue accordo 
com as ordens quo reco!Jer lla Inspectoeia. Geral na Capital 
Federal ou dos governos dos Estad<''S, só nos caso,; especiaes e 
urgentes. 

Art. 2." Além das ohr;;;açõe3 precedente::;, deverão os de:Je
gados dar parecer sobre todas as questões relativas á fundação 
de burgos agrícolas e outras concessõ~s de terras a elles refe
rentes, podendo reclamar ou effectuar as diligencias que julg-a
rem necessarias para o devido esclarecimento do assumpto sn,i<:ito 
ao seu exame. 

Art. 3. • Todos os pagamentos das dc3pezas rei ativas aos ser
viços executados serão l'Cquisitados pelos deleg--.1dos á Thesou
rarh de Fazenda respectiva, uma vez que se achem dentro dos 
crct\itos consignados c se refiram a serviços previamente ant.ori
sados p'lla lnspertoria Geral. 

Art. 4.• Os chefes das commissões, os agentes tlP. immigração 
o colonisação, ou quaesquer outros encarregados de serviço, de
verão apresentar ao delegado, ern cada moz, o or.,:;unento das 
despezas que tiverem tle fazer no mez seguinte. 
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Approvado o orçamento, nenhuma outm despe:ta poderá. ser 
feita sem prévia autorisação. 

Art. 5. 0 os delegados farão verificar todas as contas apreslln
tadas, examinando, outrosim, si as despezas a que ellas se ref&
rem foram feitas de accordo com o orçamento approvado, e bem 
assim si correspondem ao serviço executado, á VIsta dos memo
riaes, plantas e outros documentos que deverão ser-lhes en
viados. 

Art. 6. 0 Nenhum serviço serã. executado sem prévia autorí
sação da lnspectoria Geral, desde que a sua importancia exceda 
de cinco contos de réis. 

Os serviços que importarem em quantia inferior a cinco contos 
de róis podem ser autorisados pelos delegados, sujeitando, 
todavia, o seu acto á approvação da Inspe.ctoria Geral, circum
stanciadamente fundamentado. 

Art. 7. 0 As delegacias enviarão a Inspectoria Geral, até ao 
dia 20 de ~da trimestre, uma synopse dos serviços e:trectuados 
no trimestre anterior, comprehendendo a despe:r.a feita e o 
movimento do pessoal, tudo de accordo com o. modelo enviado 
pela mesma lnspectoria Geral. 

Até ao dia l de fevereiro de cada anno deverão envhtr á mesma 
lnspectoria o relatorio geral dos serviços executmlos no anno 
precedente, em cujo documento serão inrlicadas as neces:;idades 
que devam ser attemlidas, assim como quaesqner alterações qne 
forem reclamadas para o melhor andamento do serviço, e obser
vado o programma que lhes for remettido. 

Art. 8. 0 No mez de outubro de cada anno, ou quando lhes 
for exigido pela lnspectoria Geral, apresentarão os delegados o 
orçamento das despezas que deverão ser e:trectuadas no anuo 
seguinte. 

Feita a distribuição dos creditos, as despezas deverão limitar-se 
ás quotas consignadas nas rubricas respectivas, conforme os 
serviços que forem indicados. 

Art. 9. 0 As hospedari~J.S de immigrantes são subordinadas ás 
delegacias ou aos agentes de immigração e colonisação nos Esta
dos onde não houver delegacias, e serão regidas {!elas instru
cções fJ.Ue forem expedidas pelos delegados ou agentes a que se 
acharem subordinadas. 

Exceptuam-se as hospedarias que forem creadas {Iara servir 
como succursaes da hospedaria central na Ca{lital Federal, as 
quaes ficarão sob a immediata inspecção do Inspector Geral. 

CAPITULO li 

DO PESSOAL 

Art. 10. As delegacias terão o pessoal marcado nas tabellas 
àllnexea, orgnniza.dae de aeeordo 1',QIXl a lei do oroamento vigente. 

Art. I I. A' excepção dos delegados1 ajudantes technlcos, 
auxiliares techniaos e escl'ipturarios, todo o pessoal ó considerado 
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de mera commissão, podendo ser dispensado conforme as circum· 
stancias do serviço. 

Art. 12. Aos delegados, como chefes do serviço, cabem as 
seguintes attribuições : 

§ I.• Dirigir e inspeccionar todos os trabalhos. 
§ 2.• Abrir e dar direcção a correspondencia. 
§ 3.• Assignar o expediente. 
§ 4.• lnspeccionar ou fazer inspeccionar, sempre que julgar 

conveniente, não só as hospedarias de immigrantes como os 
nucleos coloniaes e os serviços a cargo das commissões e 
agencias. 

§ 5.• Dirigir-se a qualquer autoridade do Estado sempre que 
se fizer preciso para. o bom desempenho dos seus deveres. 

§ 6. • Advertir, ropreltender e suspender até oito dias os 
empregados das delegacias, commissões e agencias, commu-
nicando immediatamente á lnspectoria Geral. , 

§ 7. • Propór ao lnspector Geral a nomeação dos medicas dos 
nucleos e hospedarias, administradores das mesmas, agentes 
auxiliares e escripturarios das commissões. 

§ g,o Nomear todos os demais empregados cuj~t nomeação não 
for da competencia do ministro ou do Inspector Geral. 

Art. 13. Os ujudantes technicos das delegacias de Ja classe 
serão privativamente incumbidos do serviço technico, da fisca
lização das despezas, do exame das contas e da organização, não 
só dos orçamentos, segundo as instrucções que lhes forem 
ministradas pelos delegailos, como das tabellas demonstrativas e 
tudo mais que se referir a contabilidade. 

Nas delegacias de 2" classe competem ao auxiliar technico as 
obrigações dos ajudantes teclmicos das delegacias de Ja classe. 

Nas delegacias de 3a classe os delegados, além dos deveres a 
seu cargo, terão os que competem aos ajudantes technicos das 
delegacias de I a classe, e os escripturarios terão a seu cargo 
o exame arithmetico das contas apresentadas e despezas 
realizadas. 

Art. 14. Os empregados das delegacias terão os vencimentos 
marcados nas tabellas annexas. 

O tempo de serviço, descontos e licenças, bem com<>- a aposen
tação, serão regulados pela fórma estabelecida no regulamento 
da Inspectoria Geral. 

CAPITULO 111 

DAS Co!.IMISSÕES DE 'l'~RRAS 

Art. 15. Todos os trabalhos a cargo das cominissões de terras 
e!ltão sojeitoe ás instrn~ões de 15 de janeiro de 1891. O pessoal 
technico e adminlstrottvo de que se eompõe cada commissão. 
sua organização e deveres serão determinados por lnstrucções 
especmes, expedidas pela Inspectoria Geral. 
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lllSPOSIÇÕES GF.RAES 

Art. 16. Os uelega<los, agentes e cltefesdocommiss•ies 1loveriTo 
sntbfttzer c:om :t maior jwompthlão totlas e quaosquPr requisições 
que lhes forem 11irigidas pela Inspectoria Gemi e, em ea~o~ e:l
po•,incs o urgentes, polas autorid:vi1~S constitnitlns nn., I·:st:tt_Jos. 

Art. 17. As s.\dcs da::; commi~sõcs tlovom ser o.,tahd<·eLtlas 
na::; proprias localidades onde fnnccionar·om, do ruotlo í(llO lirpwm 
tau, commissões tão proximns qn:mto possível dos ~erviçus 1lo 
que se acharem iu.;umlJidas. 

Os medicos dos nucleos deverão rcsidit· no centro dos mt!smos 
nuclcos, ou em logn.r de ontlo a maior distanci:t destes :;e.j:• r lo 
tres kilometros. 

Art. IR. O . .; chefes tl:ts commissõe:; remetterão ás delegacias, 
ató no di:t 15 de cada mez, o resumo das ohsnrvaçõ8S mdcoro
logicas feitas nas sédes das commissücs, e as delegaeias cnviD,rão 
á Inspoctoria Gl)ral, até ao dia 20 do cada trimestre, não ~o cópia 
daí(nollas obscrvar:õos, como tamhnm •las que ['oram foi tas nas 
delegacias durante o trimestre anterior, conl'ormo as instrue•:.uo:; 
c modelos ministrados pela Inspoctori~L Ger<ol. 

,\rt. HJ. O; empregados dns rlelogacius, qmnilo Rahirel_ll 
em ;;crviço para fora da ~tido, ter;lo direito, alóm do necossarw 
transportP, a uma uiaria, ()UC SOI'á do SOiS mil rói,.; pa,!';t OS !]O
legados e cheios tlo commissões, de CJUatro mil róis para os 
ajudantes, e tlo tres mil réis j)ara os auxiliares. 

Os chefes do com missão limitam-se aus scrvir;o3 1le llscaliz~t<;ão 
e administração, c só farão as medições quo julgarem noccssarias 
para a verificação tlos traiu lhos execuh11lo;; pelos a~rimon.;ot·os, 
pelas quaes não perceberão vencimento al!.;um. 

,\ h!'<lÇ:lgern d1l quo trata o avi..;o eit•cular de 1:2 do sd•Jillllt·o 
do lfl5ü lic;L rnvo.~·arht e substituiri<L por Ulll:J. 1liaria, quo soriL 
contada á razão de GS para os clwi'os 1las cotnmissõos, quer 
trabalhem ou não os agrimensores, e a r.tzlo tlc 4$ para 
estes somente nos dias em que e1fectuarem medir;õcs na extensão 
média de G60 metros. 

Capital Federal, 5 do julho d(J 1802. - Scrzctlcllo Cm·rên.. 
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Delegacias de 1 a classe 

VENCJMgNTO MRNSAL 

o 
o "' OBSERVAÇÕES I'ESSOAL "" "' '3 ., " " " "' o 
" "" :.:< 1:-< 

o " " --- ---
1 Delegado ..•.•..•••.••.. 401JSOOO 200~00 600$000 Vencimento marcado na 
1 Ajudante technico ....•• 2üo'l'üll7 133~:J33 400$000 tabella annexa ao regu-
i Escripturario ........... 133.$33\ 6ü.~titi6 200$000 lamento nppro\·ado pelo 
1 Int1~rprt~te ............... iiKl$000 GO~OOO 1SO~OI)O decreto n. 003, de 21; de 
:J Agentes auxili:tres •.•.•. 100$0110 50*00:1 1W$1K10 julho de 18UO. 
1 Porteiro-continuo ••..•• Sü$üüi 43:;p33 130$1.100 --1 Administradot· de h os-

pe1laria. •.••••••••••••• 133$3!~1 66$606 200$000 A hospedaria terá, além 
1 Escrivão.,, •.•.•..•..•. 133$33\ 6üí;ô.iu 200$000 deste, o ~oal de ser· 
1 Medico ................. 160.>ufi7 83$333 250*000 viço que or necessario, 
1 Guarda ................. 4= =000 ~~ 1 Agente de 1a classe •••• 1G ô57 • 333 
1 Agente de 2• classe ..... 133$334 66$fi6G 200~000 

Delegacias de 2a classe 

VENCIMENTO MENSAL 

o 
t•ESSOAL 

o ,., 
OBSERVAÇÕES "" "' "' 

., 
:1 o: " " "'" 
o 

"" ~ 1:-< ... 
o ... 

o 

1 Delegado ............. 333$331 166$r>GG1 500~001) Vencimento marca.do nn. 
1 Auxiliar technico ...... i33:;f33'1 6G$5Gci 200$0ú0 tabelta annexa ao regu-
1 Escripturario •••..••••. 133.;334 60$lúi 2l0~UOO lamento approv:tdo pelo 
2 Agentes auxiliares ..... i00$000 50$000 1!i(I.~OOO decreto n. ti03, de 2G de 
1 PorteirtJ-continuo ..•... lj(i~67 33$333 100$00~ julho de 1890. 
1 Agente de 2a classe .... 133$33i ó6$66ü 200$000 
1 Administrador de hos-
~daria .••••••..•••.••• 133$334 66$666 200$000 A hospedaria tem, além 

i scrivão •.•••••••••••.• 100$000 50$000 

~= 
deste, o pessoal de ser-

1 MeA:ieo ••••••••••••••••• 133$334 66$066 viço que for neoess11rio. 
1 Guardo ..•...•..•.• , •.•• qooo 20$000 60$000 

Poder Executiv(l 1892 2! 
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Delegacias de 3"' classe 

t>HSSOAI. 

i ])e\ng-nclo ........... •·. 
i Escriptnrario •.•....••• 
i Po t"teiro-continuG •.•••. 
i Administrador de hos-

pednria ••..••••.•.••••. 
1 .Medico .••••.•.••.•.••.• 
1 Guarda ................ . 

VENCIME:STO 1\IENSA.L 

~~~~3~1 
10U;l000 
6ü:;iuli7 

n~331 
133.<13!, 
40$000 

iô''$f,õt; 
50:.:00!1 
:J3.~33:l 

500~000 Y~neimPuto lltal'C:Hlo na. 
1:.o..:.ooo tabelh annexa ao l'ogn-
100:5000 lamento approvado p..Jo 

dHcreto n. ll0.1, <le 2cj lle 
julho rlc 1800. 6!!$60ô 200<000 

06.-.;;GGô :-!O(l.~OOO 
2o:ooo co;ooo 
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Artigo 18 do regulamento 

OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS 

FEITAS 

na. ............................................................................................................. . 

em ............................................................... . 

no mez de................................ . de 189 ................ . 

l4édias Dlensaes 

Média barometrica. a zero. 
Mé,Jia. da temperatura maxima. 
Médw da temperatura mínima. 
Temj'eralnra média diurna. 
Media. da h umidade relativa ao ar. 
l\1edi:1 da tensão do vapor d'agua. 
Qunntidade de chuva. 
mas de chuva. 
Dias de trovoada. 
Metlh ozonometrica. 

Vento 

371 



Quadro demonstrativo da média annual e resumo mensal das observações 
meteorologicas feitas na em 189 .... 

Artigo 18 do regulamento 
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DECRETO N. 928 - IJE 5 DE ,JIJLHO DE 1892 

Declara de utilidade publica municipal a de•npropriação dos terrenos sitos na 
Copacabana, pertencentes á viuvn Barrozo e filhos. 

•) Vice-Presidente da Republha dos Estados Unidos do Brazil, 
ahendendo ao que expoz o Conselho de Intendencià Municipal, 
en. ofHcio n. 628, de 16 do junho ultimo, decreta: 

~· dcclaratla do utilida<la pt h!ica municipal, nos ~ermos do 
d< ~reto u. 602, do 24 de julho d·• IH90, e do cont'ormitl: :le com as 
cl usulas quinta o decima t.,rce ··a do contracto celehr ulo em 23 
dt ago':ito desse anno cnb·.) o :nesmo Conselho ele I: teudencia 
M micip:tl e a Companhia Fer ·o-Carril do Jardim I 1tanico, a 
d• .apr.>priação dos tl!rrenus sit( ; na Copac:iiJana, port ncentcs ;i. 
vi .va Barrozo o filhos, <loS<·t·ipt s na planta que acm .panhou o 
ci tdo olficio do 16 de junho e 'U3 por este acto flca a >provada. 

:Japital Federal, 5 da julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 929- DE 5 DE JULHO DE 1892 

Declara de utllidkde publica municipal a dellapropriação do predio da ru 
Visconde do Rio Branco n. 3~. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attandendo ao que representou o Conselho da Intendancia Muni
cipal, em officio de 27 de junho ultimo: 

Decreta: 
E' declarada de utilidade publicá municipal a desapropriação 

do predio da rua Visconde do Rio Branco n. 38, ond<3 se àcha 
estabelecida a cocheira da Empreza Funeraria. 

Capital Federal, 5 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 930- DE 5 DE JUI,HO DE 1892 

Declara caduca a coneessio da garantia de juros e mais favores feitos ao 

engenho central « S. João "• de propriedade da Companhia Industria e 
Construcr;ii:o. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Uni• los do Brazil 
resolve declarar caduca a concessão da garantia de ,juros e mais 
f.tvores, feitos por Decreto n. 8455 de 11 de março de 1882, ·para 
o engenho central de assucar e alcool de canua, denominado 
c: S. João», de propriedade da Companhia Industria e Construcção 
e situado no Estado da Parahyba do Norte, visto não terem sido 
cumpridas as determinações constantes do § 2• do art. 19 do 
Regulamento approvado por Decreto n. 8357 de 24 de dezembro 
de 1881. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 5 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Co1'1'êa. 

DECRETO N. 930 A - DE 8 DE JULHO DE 1892 

Transfere para o quadro extraordinario o capitão-tenente Alfredo Augu~to de 
J~ima Barros 9os tos tenentes João Maximiuno Argermon t:>i<lney Schieffier 
9 Themistocles Nogueiro. Savio. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Uni•ios rio Brazil, 
attenrlendo ao qw~ expor. o Ministro de Estado chl Negocios da 
Marinha, sobre n. permttnencia, nn. reserva, do;; ollieiaos dn. Arma
da, professores do Collegio Militar ; e considerando 

que a et•eação dessa instituição teve principalmente em vistn. 
a educação e instrucção technica dos jovens que se d~:>$tinam á 
carreira militar, tanto do Exercito como da marinha do g1lerra ; 

que, portanto, era de imprescindivel necessidade qne alguns dos 
professores pertencessem á Armada nacional, para que fossem 
uma realidade os intuitos que presidiram á creação des.>e estabe
lecimento ; e 

que, P.o.r conseguinte_, não podem deixar de ser consi•lerados 
como m1htares os serv1ços prestados por esses professot·es, que 
ficam assim nas mesmas condições dos lentes e professores da 
Escola Naval, e finalmente, que esses offlciaes são os unicos mi-
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litares que, pertencendo ao magisterio das escolas militares da 
Repulllica, acham-se na reserva, o que constitue uma excepção 
que não póde continuar a existir, sob pena de serem falseados 
os Iins do Collegio Militar : 

Resolve que sejam transferidos para o quadro extraordinario, 
occupando seus respectivos logare~ na escala, como si nunca es
tivessem na reserva, o capitão-tenente Alfredo Augusto de Lima 
Barros e 1ns tenentes João Maximiano Algermon Sidney Schief
fler e Themistocles Nogueira Savio. 

O Contra-Almirante Custodio Jose de Mello, Ministro de Estado 
dos Negocios da Marinha, assim o faça executar. 

Capital Federal, 8 de julho de 1892, 4n da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Oustodio Jose de Mello. 

DECRETO N. 931- DE 9 DE JULHO DE 1892 

Approvn n reforma dos e>tntutos dn Companhia Conunercio Nacional. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendeudo ao que requereu a Companhia Commercio Nacional, 
devidamente representada, resolve approvar a reforma de seus 
estatuto.;, de accordo com as alterações que a este acompanham e 
que foram votadas pela assembléa geral de accionistas realizada 
em 23 tle abril do corrente anuo. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 9 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

Alterações f'eltns nos estatutos da Companhia 
Cornrnerclo Nacional, a que se rerere o decreto 
n. 93I, de 9 de julho de I89~. 

Art. 8." Substitua-se pelo seguinte: 
A companhia será administrada por uma dir~ctoria composta 

de tres membros, dos quaes um exercera o cargo de presidente, 
outro de secretario e outro de thesoureiro. 
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Parairapho unico. do art. 8• supprima-se. 
Art. 10. O paragrapho unico passa a ser § 1• e accrescen

te·se: 
§ 2. o Os substitutos só ficam obrigados á caução determinada 

pelo art. 9°, depois de confirmados vela assemhlé<t geral. 
Art. 12. Substitua-se pelo seguinte, mantendo-se os§§ 1° e 2° 

e supprimindo-se o 3° : 
« A directoria escolherà dentre si o presidente, o secretari 

e o thesouroiro.-.. 
Art. 15. Substitua-se pelo seguinte, mantendo-se o 1• o 2• 

alíneas. 
« O conselho fiscal Eerá composto de tres meml11·os effectivos 

e tres supplentes, eleitos anuualmente pela assemhléa geral 
ordinaria.-. 

Pa1•agrapho unico do mesmo art. lS. Supprimam-se as duas 
partes. 

Art. 16. Suhstitunm-se as palavras : Pom porler ser eleito 
membro, pelas seguintes : Parn, exencr o ew·yo de memúvo. 

Art. 17. Supprima-so pelo seguinte : 
« Os lucros líquidos das operaçõm; realizarias em cada semestre 

serão distribuídos aos accionista~, depois •le deduzidas as seguin
tes quotas : 

1.• Dez por cento (lO "/o) para fundo r:le reserva, até comple
tar vinte por cento do capital social, cessando então essa de
ducÇ<\o; 

2."' Dez por cento (lO %) para fundo de amortização, que será 
applicado ao resgnto das acções d:t llropria companhia quando se 
acharem ao par ou abaixo do pnr; 

3.• A grntitlcação da rlirectoria consignaria no art. 14.» 
Paragrapho unico. Na fixação do divhlendo não serão at

tendirlas as fracções inferiores a quinhentos réis, as quaes passam 
ao semestre immeuiato como lucros !iUSpenso~. 

Art. 25. Substitua-se pelo seguinte : 
« As deliberações dns assembléas geraes ordinarias ou extraor

dinarias serão tomadas por maioria. 
As votações serão symbolicas ou per capita; sel-o-hii.o, porém, 

-por acçríes, sempre que assim o requeira qualquer accionista quo 
tenha as suas acções inscriptas no registro da companhia, com 
antecedencia de sessenta dias pelo menos. 

Paragrapho unico. Nas votações por acções observar-se-ha a 
segui?te reg~a: Um voto por grupo de dez _acções até cem votos, 
e rlah1 para Clma, um voto por grupo de vmte acções até com
-pletar outros cem votos, o um voto por grupo de cincoenta ac
ções que o accionista possuir, além das tres mil ncções que dão 
direito aos duzentos votos. 

Confere.- Thomaz Augusto da Silva, director secretario. 
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DECRETO N. 932 - DE 9 DE JULHO DE 1892 

Reorganiza o commando superior da Guarda Nacional da comarca da Barro. 

de Sergipe do Conde, no Estado da Bahia. 

o ,.ice-Presidente da Repuhlica. dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. I.• O commando superior da Guarda Nacional da co
mara da Barra de Sergipe do Conde, no Estado da. Bahia, se 
comporà dos 113• e 114• batalhões do infantarüt já crcados na 
rcün·ida comarca e dos batalhões 30• e 31• do serviço activo c 8" 
do da reserva, ora desligados da comarca de Santo Amaro, e de 
mais um regimento de cavallaria, com quatro esquadrões e a 
designação de li". 

Art. 2.• Os referidos oorpos serão organizados: 
O 30" batalhão de infantaria nas freguezias do S. Gonçalo da 

Villa e Nossa Senhot•a da Madre de Deus do Boqueirão; 
O 31 • lmtalhão de infantaria, nas freguezias de Nossa Senhora 

do Monte do Reconcavo e Nossa Senhora do Soccorro; 
O 113" d:t mesma arma, na de S. Sebastião das Cabeceiras do 

Passé, no territorio comprehemlitlo entre os rios Jacuipo e 
Pojuca; 

O 114•, na mesma freguezia, no territorio entre os rios Jacuipe 
e Joannez; 

O li• regimento de cavallaria e o s• batalhão da reserva, em 
todas as freguezias da comarca. 

Art. 3.• A parada dos referidos corpos será determinada pelo 
respectivo com mandante superior. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 9 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 933 - DE 9 DE JULHO DE 1892 

C reo. mais um regimento de cavailaria de guardas nacionaes na comarca de 
Pouso Alto, no Estado de Minas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Pouso Alto, no Es
tado de Minas Geraes, mais um regimento de cavallaria, com 
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quatro esquadrões e a designação de 17•, o qual será organizado 
com os guardas nacionaes qualificados nos districtos da mesma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 9 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 934 - DE 9 DE JULHO DE 1892 

Crea. um commando superior de guardas na.cionaes, na comarca do Re111nnso, 
no Estado da Bahi!l. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. E' creado na comarca do Remanso, no Estado 
da Bahia, um commando superior de guardas nacionaes, que se 
comporá de dous batalhões de infantaria, com quatro companhias 
cada um e as designações de 126• para o serviço :1ctivo e 30• 
para o da reserva, os quaes se organizarão nas f1eguezias da 
mesma comarca; ficando revogadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça assim o faça 
executar. 
·Capital Federal, 9 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECR!';TO N. 935- DE 9 DE JULHO DE 1892 

Altera a. clansula6• das que baixanm com o decreto n. 1233 de 3 de janeiro 
de 1891, relativament~ ás obras de molhora.•nento do porto de S. Salvador, no 
Estado da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Docas e Melhor/J.mentos 
da Bahia, cessionaria dos favores concedidos pelo decreto n. 1233 
de 3 de janeiro de 1891 a Frederico Merei e Augusto Candido 
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Harache, relativamente ás obras de melhoramento do porto de 
S. Salvador, no Estado da Bahia, resolve alterar a clausula 6• 
das que baixaram com o referido decreto, substituindo-a pelos 
seguintes termos : 4: O capital maximo será fixado de accordo com 
os estudos definitivos que forem approvados pelo Governo.~ 

Capital Federal, 9 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

Ser:redeUo Corrêa. 

DECRETO N. 936- DE 9 DE JULHO DE 1892 

Concede 11 Joiio Teixeira. de Abreu, José C:tmpello de Oliveira, Manoel Coelho de 
Souza. Lima., José Francisco J~obo Junior, Antonio .José Alexandrino de Castro 
e Antonio Moreira da Costa proroga.çiio do prazo quanto á concessão a que 
se refere o decreto n. 330 de 16 de maio de 1891. 

O Vice-Presirlente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que representaram João Teixeira de Abreu, José 
Campello de Oliveira, Manoel Coelho de Souza Lima, José Fran
cisco Loho Junior, Antonio José Alexandrino de Castro e Antonio 
Moreira da Costa, afim de levar a atreito a concessão, que lhes 
foi dada por decreto n. 330 de 16 de maio do anuo passado, para 
edificar na cidade do Rio de Janeiro e seus arrabalde;; casas des
tinadas á habitação de operarios e classes pobres ; 

Decreta: 
Fica prorogado por seis mezes, a contar desta data, o prazo de 

tres mezes, marcado nas clausulas 3a e 4a das que acompanha
ram o decreto n. 213 de 2 de maio do anuo finrlo, e a que se 
refere o de n. 330, para organização da companhia e começo 
das construcções. 

Capital Federal, 9 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo • 
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DECRETO N. 936 A - DE 12 DE JULHO DE 1892 

Crea um commando superior de guardas nacionaes em cada uma das eo. 
marcas de Carmo da Bagagem, Cara,inga e S. Sebastião do Paraizo, 
reorga11iza a Guarda Nacio11al das de Lavras e Patrocínio, todas do Estado 
de Minas Gera.es. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. I. • Fica creado em cada uma das comarcas de Cnrmo da 
Bagagem, Caratinga e S. Sebastião do Paraizo, todas do Estado 
de Minas Geraes, um commando superior de guardas nacionac•s, 
os quaes se comporão : 

O primeiro, dos batalhões ns. 133• e 134• do serviço activo, 79• 
da reserva e do 20• corpo de cavallaria, ora creados, este com 
quatro esquadrões c aquel!os com quatro companhias e que serão 
organizados nos districtos da respectiva comnrca; 

O segundo, de um regimento de cavallaria, com quatro esqua
drões e a designação de 28", e de dous batalhões de infantaria, 
de quatro companhias cada um e as denominações de 138• do 
serviço activo e 83• do da reserva, e que se organizarão com os 
guardas qualificados nos districtos da respectiva comarca ; 

O terceiro, de doas batalhões de quatro companhias e as desi
gnações de 137° do serviço activo e 82° do da reserva, os quaes 
se formarão igualmente com os guardas alistados nos districtos 
respectivos. 

Art. 2.• Constituir-se-ha do seguinte modo a Guarda Nacional: 
§ I.• Da comarca de Lavras, no dito Estado : 
Dos actuaes batalhões de infantaria ns. 500 o 51• do serYiço 

activo e 34• do da reserva, reduzido a quatro companhias cada 
um; 

Do 131" batalhão de infantaria, ora creado e que se organizaJ•a 
com as 5a, 6•, 7a. e 8"' companhias do 50• batalhão ; 

Do 132" batalhão de infantaria, tambem creado pelo presente 
decreto e que se comporá de gunrdas alistados nas 5a e 6" 
companhias do 51• batalhão e dos qualificados nos districtos onde 
está organizado o referido corpo ; 

Do 77• batalhão da reserva, ora creado, que se constituirà dos 
guardas qualificados nas 5a e 6 .. companhias do 34• batalhão e dos 
alistados para esse serviçG nos districtos da comarca. 

Fica elevada ã. categoria de batalhão, com a designação de 78•, 
a 7• secção do batalhão da reserva já organizado. 

E' elevado com a categoria de corpo, com a designação de 19°, o 
7• esqnadrão de cavallaria organizado no districto de Lavras do 
Funil. 

Os corpos ora creados terão : 
Os de infantaria quatro companhias e os de cavallaria quatro 

esquadrões. 
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§ 2. o Da comarca de Patrocínio, no referido Estado : 
Do actual 77• batalhão de infantaria, reduzido a quatro com

panhias; 
Do 130• batalhão de infantaria, ora creado com quatro compa

nhias e que se constituirá Cõm os guardas nacionaes qualificados 
nas 5" e 6a companhias do 77• batalhão e com os alistados nos 
districtos da comarca ; 

Do actual60• batalhão d!\ reserva, tambem reduzido a quatro 
companhias ; 

Do 18~ corpo de cavallaria, ora creado com quatro esquadr<ies 
que serão formados com os guardas dessa arma alistados nos dis
trictos da comarca. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de julho de 1892, 4• da RepubJ.ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 936 a-- DE 12 DE JULHo DE 1892 

Crea mais um batalhão de Infantaria e um regimento de eavallaria de guardas 
nacionaes na comarca do TuNo (antiga Bom-Jardim), no Estado de Minas 
Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Turvo (antiga 
Bon1-Jardim), no Estado de Minas Geraes, mais um batalhão de 
iniantaria e um regimento de cavallaria de guardas· nacionaes, 
este com seis esquadrões e a designação de 33•, e aquelle de quatro 
panhias e a designação de 157°, os quaes se organizarão com os 
guardas qualificados nos districtos da referida comarca ; revo
gadas as disposições em contrario. 

<.:apitai Federal, 12 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 937- DE 15 DE JULHO DE 1892 

Acceita do cidadão Augusto Severo de Albuquerque 1\faranbão a desistencia 
que faz da garantia de juros e mnis favores •1ue obteve pnra um engenho 

central no Estado do H.io Grande do Norte. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que expoz o cidadão Augusto Severo de Albu
querque Maranhão, concessionario, por decreto n. 1160 de 12 
de dezembro de 1890, da garantia de juros sobre o capital de 
400:000$, para o estabelecimento de um engenho central de 
assucar e alcool de canna no valle do Cunhaú, no Estado do Rio 
Grande do Norte, resolve acceitar a desistencia que esse cidadão 
faz, não só da garantia de juros, como dos demais favores de tal 
concessão, que ficará nulla e de nenhum effeito, e assim exone
rado o Estado de quaesquer onus. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o fará executar. 

Capital Federal, 15 de julho de 1892, 4• da Republlca. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser::edeUo Corrêa. 

~rA/'IcAI" 

DECRETO N. 938 -DE 15 DE JULHO DE 1892 

Abre ao Ministerio da Agl"icultura, Commercio e Obras Publicas o credito 
e:octraordinnrio de 1.233:156$230, paro. occorrer ás despazas com o serviço 
de Esgotos da cidade, no segundo semestre do corrente exercício. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
á vista da autorisação constante do § 2° do art. 8• da lei n. 26, 
de 30 de dezembro de 1891, resolve abrir ao Ministerio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas o credito extraordinario de 
mil duzentos sessenta. e oito contos cento e cincoenta e seis 
mil duzentos e cincoenta réis (1.268: 156$250), com applicação 
ás despezas do serviço de esgotos da cidade, no segundo semestre 
do exercício corrente. 

O Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, o faça 
executar. 

Capital Federal, 15 de julho de 189:?, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:edello Corrêa. 
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DECRETO N. 939- DE 15 DE JULHO DE 1892 

Abre ao llfinisterio dos Negocios da Agricultura, Commerclo • Obràs Publicas 
o credito extraordinario de 559:015$, p&ra occorrer á~ deRpezas com o ser· 
viço da illuminação publica desta Capital, no segundo semestre do actual 

exercicio. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
á vista da autorisação constante do§ 2° do art. 8• da lei n. 26, 
de 30 de dezembro de 1891, resolve abrir ao Ministerio dos Ne
gocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas o credito 
extraordinario de quinhentos cincoenta e nove contos e qua
renta e cinco mil réis (559 :045$), com applicação ás despezas da 
illuminação publica desta Capital, no segundo semestre do exer
cicio corrente. 

O Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio fJ Obras Publicas, o faça 
executar. 

Capital Federal, 15 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Se1·:.edello Corrêa. 

DECRETO N. 940- DE 15 DE JULHO DE 1892 

A ppro\·a os estudos e respectivo orçamento do prolongamento da Estrada de 
Ferro de Baturité1 de Qaexeramobim n llumaytá, 

O Vice-Presidente da R.epublica dos Estados Unidos do Brazil, 
resolve approvar os estudos do prolongamento da Estrada de 
Ferro de Baturité, de Quixeramobim Humaytá, estudos que 
com este baixam acompanhados do res11ectivo orçamento e ru
bricados pelo chefe interino da Primeira Directoria das Obras 
Publicas. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e OIJI·as Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 15 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Ser;;edello CorrOa. 
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DECRETO N. 941- DE 15 DE JULHO DE 1892 

Approva a variante proposta pela Empreza Indu~trial e Constructora do Rio 
Grande do Sul, entra os kilometros 3.66 e 2::>.54 da FAtrada de Ferro de 

Pelot:1s a S. Lourenço. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe requereu a Empreza Industrial e Constru
ctora do Rio Grande do Sul, cessionaria da Estrada de Ferro de 
Pelotas a S. Lourenço, resolve approvar a variante entre os 
kilometros 3.66 e 25.54, constante da planta que com este baixa 
rubricada pelo chefe interino da Primeira Directoria das Obras 
Publicas. 

Capital Federal, 15 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

SerzedeUo CorrtJa. 

DECRETO N. 942 - DE 15 DE JULHO DE 1892 

Innova.' o contracto com a Em preza. d~ Melhoramentos do Porto de Santos, 
a.ugmenta. o capital a. 14.627:1948707, autorisa o prolongamento do caes d 
Paquetá. a Outeirinhos e fixa. o prazo para. a. conclusão das obras. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo a necessidade de debellar no menor prazo possível a 
crise que actualmente affecta o serviço de embarque e desem
barque das mercadorias no porto de Sa.nto3, Estado de S. Paulo, 
e considerando o estado actual do cambio e alta dos salarios, 
assim como o inevitavel augmento de despeza que acarreta a 
grande rapidez a execução das obras, resolve innovar o contra
cto a que se refere o decreto n. 9979 de 12 de julho de 1888, 
com os concessionarios da Em preza de Melhm·amentos do Porto de 
Santos, nos termos e sob as contliçõ<JS das clausulas que com este 
baixam assignadas pelo tenente-coronel Dr. lnnocencio Serze
dello Corrêa, Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o faça executar. 

Capital Federal, lfl de julho de 181)2, 4" da Republicn .• 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser::edello CorrBa. 
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Ola.usula.s a que se re:tbre o decreio 
n. 942 deMta data 

385 

Fica a emprezn. obrigada a, dentro do pr,tzo de seis meze.> da. 
presente df\ta, concluir e entregar ao trafego a extensão do caes, 
contada desde o ponto em frente ao ex-Arsenal de Marinha até 
ao enrocamento que precede a p<mte da S. Paulo llailtcay 
Comprmy, limited. 

n 

Como multa, caso não cumpra. o estipulado na clausula ta, pa
garit a empreza de uma só vez a quantia de quinhento:s contos 
de réis em moeda nacional. 

lll 

O capiLll tle·5.850:877$883, approvado por 1!ect·etos anteriot'e3, 
,~orrespondeute ao trecho do caes da Capitania at1J ao enroc~unento 
qne precede a ponte nova da S. Paulo RaitHJay ComJJ'tn!J,limiterl, 
tlca eleva1lo ao dobro on li. 701 :75:->$766, mais 2. \J25:4:~8$941, 
perfazenrlo portanto o capital do ca,es propriamente dito, no tre
cho comprehrmdido entre a Capitania e o en!'ocamento que pre
cede a ponte nova da S. Paulo Railway Company, limited a 
somma de 14.627:194$707. 

IV 

A em preza fica autorisada a prolongar o caos desde P<tquetá 
até ao logar denominado Outeirinhos, devendo submetter a ap
pl'ovação deste Ministerio os estudos e orçamentos. 

v 
Para conclusão da construcção do trecho do caes de Paquetá a 

Outeirinhos fica concedido o prazo de cinco armos contados de 
7 de novembro de 1895, data em que deve estar terminada a 
construcçi\o de todo o caes concedido antes desta data. 

VI 

Ficam em inteiro e pleno vigor· as disposições estabeleci<las em 
decreto,; antel'Íores que não estiverem revogadas pelas presen· 
tes clusulas. 

Capital Feleral, 15 de julho de 1892. - Serzedello Corrêa. 

Porler Executivo 1892 
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DECRETO N. 943 - DE 15 DE JULHO DE 1892 

Approv:> os planos e orçamento do arlllazem n. 2, na importancia de 
178:127$759, apresentados pela Empreza de Obras e Melhoramento do porto de 
Santos, de accordo com os decretos ns. 91179,966 e 813, e autorisa a construcção 
de mais dous armazens e n.s pontes pro\•isorias necessarins ao m~Jsmo porto. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á necessidade de estabelecer novos armazens no po1·to 
de Santos,reoolve approvar os planos e orçamentodoarmazem u.2, 
apresentados pela Em preza de Obras e Melhoramentos do mes;no 
porto, com dimensões identicas ás do n. I, de que trata o decreto 
n. 813 de 7 de maio de 1892, na importancia de 178: l27$i59 que 
será addicionada ao capital da empreza, de accordo com as dispo
sições dos decretos anteriores, ficando a mesma em preza obrigada 
a construir fóra da faixa do caes e ligados ao mesmo por uma linha 
de trilhos mais dous armazens e as pontes provisorias que for.~m 
indispensaveis ao serviço do porto, devendo o custo justitlc, do 
destas obras ser levado a conta do capital da mesma empreza. 

O Tenente-Coronel Dr. Innoceneio Serzedelló Corrêa, Minis
tro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obcas 
Publicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 15 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

~d" ;J'I:A/0 

DECRETO N. 944 -DE 20 DE JULHO DE 1892 

Approv:t a reforma de :~lgumas disposiçõe~ dos estatutos do Banco de Crerlito 
Popular do Brazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnil, 
attendendo ao que requereu o Banco de Credito Popular do 
Brazil, representado por Arthur TorJ'es, director secrctn r•io, 
servindo de presidente da ass ·mbléa geral, resolve appro·; ;: l' a 
reforma d!l algumas disposições, abaixo transcripta, teit~t aos 
estatutos do me:>mo banco, por deliberação da as2emhléa geral 
extraordioaria dos seus accionistas, effectua.da em 23 do jnnbo 
do corrente anuo, a saber: 

CAPITULO IV 

Art. 23. «O banco sera administratlo !'nr tres directorcs, r> lei· 
tos de seis em seis aonos, por mai"l'i :.t '' -,;ol11ta do votos, P'" .,, c 
que se procederá a segundo escrutínio wtre os mais votado<>; si 
for necessario, no caso de empate, decidirá a sorte. 
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c;: Os directores elegerão entre si o presidente, o vice-presi
de!' te e seccetario. » 

frt. 25. « l'm·a preencher o Ior~ar do director que fallece~, 
ret ear-so o:1 re~i~·nar o cargo, e~colherão os outro:; ... » o maiS 
CO!>.O e•tá. 

1 rt. ~!J. Aecrescente-se «e no sen impe(limonto serit substi
tui. !o pelo vice-presidente». 

CAPITULO IX. 

~·:upprimam -se os nrts. 44 e 45. 
( • r.!inistr·o de Estado dos Nogocios da Fazenda assim o faça 

exf ·~utnr. 
(apita! Fi>tleral, 20 do julho de 18!.!2, 4• da Republica. 

FI.oltlA NO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodri[JUes Alves. 

DECRETO N. 94G (') - DI'! 20 DE .JULHO DE 1892 

Anl'exa ú comat·c~ de Guami<, no E"tado do Pará, o So lmtalhiio de infantaria 
da Ou."·da !\acionai. 

( 1 Vicc-Pr H~idtmto da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil 
rm··.>l v e decretar o seguinte: 

_·.rt.igo nnico. O batalhão de infantaria da Guarda Nacional, 
sol· n. H, creado na capital do f<);tado do Para pelo decreto 
n. 0788 do 29 de dezembro de 1877, nas freguezias de Piedade 
d<~ lrituia, B. M:guel de Gu:.llná e Conceição de Ourem, pnssa a. 
pC'tOtL~e,r ao commando snp<n>ior da mesma guarda da comarca. 
de Gnamú, tlo referido Estado: revogadas as disposições em con
tt'l:l'io. 

Capital Federal, 20 de julho de 1892, 4• lia Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fetnando Lobo. 

(') Com o n, ü43 não houve acto. 
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DECRETO N. 947- DE 20 DI: JULIIO DE 1892 

Crea um b~ talhão <I e infantaria de guHda! nMionaes na comarca de Port • d• 

Moz, no Es~ado tlG P:trá. 

O Vice ·Presidente ria Republi !3. dos Estados Unidos do Br .zil 
resolve< ecretar o seguinte: 

Artigr unico. Fie!!. creado n::~ comarca de Porto de Moz, no 
E<Jtado d 1 Pará, mais um b1ttal 1ã.o de infantaria, com seis c· m
panhias .! a designayão de 87•, '.ue se comporil. dos gmH'IIas ta
cionaes <; J serviço activo, qualif' <!ad<•s nas freguezias da coma. ca; 
revogad: .s as disposições em cm trar·io. 

Capital Federal, 20 de julho de 1892, 4• da Repul.Jlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 948- DB 20 DV. JUWO DE 1892 

Dosannexa da comarea de Gurupá. passando a pertencer :J. dP. Porto de Moz, no 
Estado do Pará, os 26• e 64° batalhões do infaDtaria e a (ia secçõ:o de batalhão 
de re•ervada Gnard:t Nacional. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Ficam desannexados da comarca de Gurupá, pas
sando a pertencer á de Porto de Moz, ambas no Estado do Parit, 
o3 batalhões da infantaria de Guarda Nacional, sob os. 26° e 64•, 
e a 6a secção de reserva da me3ma guarda ; revogadas as dispo· 
sições em contrario. 

Capital Federal, 20 de julho de 1892, 4• Lia Repui.Jiica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 949 - DI': 20 DE JULHO DE i892 

Creu um batalhão de guardas nacionaes rio serviço da reserva na comarca de 
Cintra, no Est tdo do Para. 

Vicn-Presiuente da Repnblir 1, dos Esta1los Unidos lo Brazil 
reE ·lve door•Jtar: 

. rtigo unico. Fica creado na t omarca de Cintra, no I ~tado do 
Pa á., um batalhão de infantaria de seis ccmpanhias • a desi
gn ção do 15•, que se comporá d ,s guardas nacionaes c J serviço 
da .·eserva, qualifieados no mun ~i pio de Marapanim ; r Jvogadas 
as disposições em contrario. 

( apitai Federal, 20 de julho d·J 1802, 4• da Republim . 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 950- DJO: 20 DE .rm,Ho m: 1892 

Ct·ett. um batalhão dn gun.r~las nn.eionaes do snrviço da. reservn na comarca 
de Breves, no Estatlo 1lo Pará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estauos Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

A J'tigo unico. Fica crendo na comarca de Breves, no Estado 
do Pará, um batalhão de infantaria, de seis companhias e a 
designação de 13•, que será organizado com os g-uardas Hacionaes 
qualificados para o serviço da re>:•:rva nas freguezias da eomarca; 
reYogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 20 de julho do 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 951-DE 20 DE JUr,JlO DE 18J2 

Crea dous batalhões de infnntari<> de guardas nacionacs "" coumrc '· de 
Curuçá., no E"ta•lo do Pará. 

O Vice-Presidente da Repulllica dos Estados Uni•Jos do Bt <lZil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Ficam creados na comarca de Cm·nçil, no E~'ado 
do Pará, •lou,; batalhõas de inf'antari t, •lo ;;eis com;l tnltias ·:ada 
Ulll e [LS tle:>ignaçõe;; 1\e 88'' do SCL'VÍÇO acti VO C J.lo , lo tia re.;u•va, 
e que serão cou:;:tituido~ corn os guaJ'!Ias naciotwns qnalitir 1.dos 
nas freg-uezias da comarca; revogadas as d'spo~i,·ú•:s em ~on
trario. 

Capital Fedem!, 20 de julho do 1802, 4" da Repnhlica. 

FLOIUANO Pl':IXO'l'O. 

F~nwmlo Lobo. 

DECRETO N. 052 -DE 20 DE .JULHO DE 1802 

Cre::t. um Cll:nmanUo superior de 3tw.rJa Nacional na C·')~ufl.t·ca. de ~:t 1 1ar~i, 

no Estado de !\Iinas Gerans. 

O Vice-Presidente da Republica <los Estados Uuidos do Bnzil, 
attentlundo à conveni•Jncia do s::rviço publico, re~ol 1·c dccrdar: 

Art. 1.° Fica des!ig:tda do commamlo superim· <h. conw.r··a do 
Ri.o das Velhas, no Estado de .Minm; Gcr,les, ~~ ror<;''· d<t Gu trila 
Nacional qnaliticada na comarca de Sabarit., JLO me:-;mo EstaJo, e 
com ella creado um commando superior da referHa ~uarda, que 
se comporà do 15° e 16" bttalhões de infantari:\ do serviço activo, 
do ti0 batal!Jfio da roscrm e do 2'' corpo de c:.:.vallaria, jà 
organizados. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contra,rio. 
Capital Federal, 20 de julho do 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernantlo Lobo. 
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DECRETO N. 953 - DB 23 DE .JULHO DE 1892 

Cr·~:t um commanUo superior de Gun.rdn. Nacional na comarca do Cnrangola., 
no Estado de ~Iinas Geraes. 

') Vice-Prcsirlonto da Ropnhlica rlos Est~trlo.;; llnidos do llrazil 
rr ;I)! V•J decretar: 

i\ rt. 1.• Fica deslig<'.da do commando superior da comarca de 
:l\h!lhna8sú, no K;tado de Minas Gcra:Js, a forç::t da Guarda Na
ci ·n:tl rpmlifieada na 1le Ca.rang-ola no mesmo Estado e com el!a 
,. :·: :o um r·nmmando ~TJpct·iot· do g·a:~t••la:; n:1eionaes flllO se com-
]'· :·:t. •:e duus hatalhõod do in Cantaria do set•vi·~o :wtivo, ··nlll oit•l 
C't·•!IJ•:~ultia,; c:Hla nm o as de::;ig-naçõos tio l'!H·• o 12\J", um hata-
111 in .J:1re~erva, bmLH1i11 com quatro companhia,; e a tlesignaçiío 
c:,. 7C", e um corpo de cavallaria, com quatro esrJuarlrões, sob 
n. 17•, os quaes serão org-anhmtlo:; com os guardas a!ista~los nas 
freg-ne;:ias 1b. mesma comarea. 

Art. 2. • Revogum-:;e as disposições em contrario. 
Capital Federal, 23 do julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 954 - DE 23 DE JULHO DE 1892 

C1·1~1. nm cOHlllHtntlo ~uperior de guardas naciom1.es na comarca. do lUa Vo1•de, 
nn Estado Ue Goyaz. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do llrazil, 
altendendo a conveniencia do serviço publico, resolve decretttr: 

.I. rt. l." Fica creado na comarca do Rio Verde, no Estado de 
G<Jyaz, um commando superior rle guardas nacionaes, o qual se 
eompnrà de dous batalhões de inl'antaria do serviço activo, com as 
•le;;ig-nações de 22" e 23", e de um batalhão da reserva sob n. 3•, 
f'nm quatro companhias ctt!ltt um, os quaes serão organizados 
co·n o~ gutu•d,ls qualilicados nas freguezias da me,.;ma. comarctt, 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 23 de julho de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 955- DE 23 DE JULHO DE 1892 

}{e organiza a Guarda Nacionnl Ja capital do Estado Jo Goyllz. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unir! os do Braz. 
attemhmlo à conveniencia do serviço publico, resolve decretar: 

Art. L" O commando superior da Guarda Nacional rl:t capital 
do Estado de Goyaz, ora reorganizado, se comporá do lo e 2" IJa
tnlhões de infantaria do serviço activo, rio lo hatalhão da I'cser
va, reduzidos a quatro comp.mhias c:tda um, da I" secr:ãf) do ser
viç() :1 tivo, ora elevada á C;ttPg-oria db h•lnlhão Clllll a de·,igrwção 
de Ia• e de mais dous batalhões de inf ntaria br•IJ n~. 2;.·• e 21" e 
um h ~alhão de reset•va c9m a designação d,; ~!o, tc·do~ oom quatro 
comp:· nhias cada um, os q uaes serão organizados na~ ft·,•gnJzias da 
mesma comarca. 

Art. 2.0 As paradas dos corpos já existentes e dos que ora são 
creados serão determinadas pelo respectivo commandante supe
rior. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 23 de julho de 1892, 4° da Republ~ca. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lolio. 

DECRETO N. 956-DE 27 DE JULIIO DE 1892 

Approva. a fusão d~ Companhia Bahiana. de Navegnç.ão a V:tpot· no Lloyd nr~ ... 
zileiro, secção de naveg:v;ão da Empt'eza de Obras Public:Js no Hrazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu o Lloyd Brazileiro, secção 1le na
veg-ação dlt l<:mpreza de Obras Publicns no Brazil, resolve ap
provar a fusão da Companhia Bahiana. 1le Navegnção a Vapor no 
Lloyd Brazileiro, secção de navegação da Empreza de Obras 
Publicas no Brazil, continuando a ser observado o decrt.to 
n. 10.136 de 29 de dezembro 1le 1888, que autorisou a. celebração 
do novo contracto com a Companhia Bahiana de Navegação a 
Vapor•, para a continuação do .serviço a seu cargo. 

O Ministt·o dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 27 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedel!o Corrêa. 
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DECRETO N. 957 - DE 27 DE .JULHO DE 1892 

Apprcnra ns alterações feita~ nos e~tn.tutos d:t. Companhia. ele seguros contra. 

fogo The Royat In.~ura;lt::l1 Cmnpa11y. 

O Vice-Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia de seguroscontra fogo 
The Royal Insurance Company, devidamente representada, re
solve npprovar as alterações f~itas nos seus estatutos, conti
nunndo, porém, a ser obs•wvadas as clausnlns a que se rofcwnm 
os decretos ns. 3224 de 23 de fevereiro de 18G4, 9793 de 21 de 
outubro de 1887 e 9813 d•l 8 de 1lezembro do mesmo nnno; 
fica ntlo, outrosim, obrig11•ia á execução das formalidades pre
scriptas no decreto n. IM do 17de janeiro de 1890. 

O Ministro de Estado dos Nog-ocios da Ag-ricultura, Uommercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 27 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO P.F.IXOTO. 

Serzedello Corrt1a. 

Eu, Carlos João Kunhardt, traductor publico e interprete com
marcial juramentado da praça do Rio de Janeiro, das línguas 
ingleza, franceza, hespanhola e italiana, etc. 

Certifico que me foi apresentado um documento escripto em 
inglez, o qual, a pedido da parte, traduzi litteralmente para o 
idioma nacional e diz o seguinte, a sa.ber : 

(Traducção) 
Cidade deLiverpool. no condado de Lancaster, na Inglaterra. 
Eu, John Hagart M. Laren, da cidadedPLiverpool,no condado 

de Lancaster, na Inglaterra, gerente da Royal Insurance Com
pany, solenme e sinceramcnb juro o seguinte: 

Que sou o gerente 1ht companhia como neima declarado, e 
que os estatutos da companhia foram modificados de accordo com 
as resoluções approvadasJ>elos accionistas da dita Royal Insu
rance Company, em segui a mencionados. 

Resolução approvada pela 43" assembléa geral annual da com
panhia, reunida no dia 3 de agosto de 1888, para o seguinte 
atreito: 

«Que a assembléa geral approva a proposta da di!'ectoria e 
declara qne a qualificação para director seja de ora em deante 
de 50 acções, em vez de 150 acções, cotno até aqui.» 

Resoiução approvada pela assembléa geral extraordinaria da 
companhia, reunida no dia 2 de agosto de 1889, para o seguinte 
atreito: 

« (1) Que a parte da clausula 7a. dos estatutos da companhia, 
que prescreve que a epoca para a reunião da assembléa .geral an-
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nual dos accionisb\S (incluindo a disposição no final da dita clau
sula) seja revogada e annullada e que, de ora em deante, a as
sembléa geral annual da companhia terá. logar em cada anuo no 
dia do mez de junho que os directores na occasiii.o jnlg:lrcm 
conveniente ; 

< (2) Que a disposiç:-;o c0ntida. no final da clausula :::1'• dos 
mesmos estatutos seja revogada e annullmla e que, no seu log<tr, 
seja auoptada e inserida c considerada como fornmndo pm·tc d:~ 
dita clausula a seguinte disposiçfio, a saber: «Fica entDntli,lo que 
a importancia. do risco pemmueutementc consel'vado eorn l'ela
çiio ao seguro de um:t vich qualquer niio excedBra a r I O. UUO ('lez 
mil libras stel'linas), exclusivo os bonus.» 

B.e:>oluções approvadas pelas assemiJléas geraes extraordinn
rias da companhia, reunidas nos dias 25 do novembro tlc lH90 u 
9 de dezemiJI'O de l8~JO, par;~ o eJieito em seg-uilb: 

«Que sejam estabelecidas as seguintes novas leis, disposições 
e regulamentos: 

« O ca.pital da. companhia será. elevado a tres milhões de libras 
sterlinas, pela creaçi.Lo de cincoent;t mil acções arldicionaes de 
vinte libras cada uma, que serão pelos directores distrihuidas e 
attribuidas de accordo com as disposições dos estatutos d;t com
panhia e os directores ficam autorisados para distribuir e emittir 
as ditas acções, ou qualquer parte dellas, tendo creditadas, como 
tendo sido pagas por conta, as sommas que elles na occasiii.o enten
derem apropriadas. 

«A clausula 121" dos estatutosdacompanbia Jica revogada, e de 
ora em deante qualquer peswa póde possuir no mini mo um::~. 
acção inteir1t da companhia. 

«A parte da clausula 12a dos estatutos da companhia que pre
screve qual o numero de votos a que os accionistas teem direito 
em relação as acções por e!les possuídas, tica revogada e no seu 
logar vigorarão as seguintes disposit:.ões: 

«Todo o accionista tera um voto por cada acção até dez, e terá 
um voto addicional por cada cinco acções que possuir além das 
primeiras dez até cem, e um voto addicional por cada dez acções 
que clle pos::hlir além das primeiras cem. Fica, por<jm, entendido 
que nenhum accionista terá o tlireito de votut· em qualqnet• as
sembléa geral, salvo si tiver pago tOLhts as cham u1as então ven
cidas sobre as acções que pos:;uir. Quando uma acção se achar 
insel'ipta nos nomes tle mais de um<~ pessoa, <L pes~o<t cujo nome 
se achar em primeiro logar no regi>ltro dos accionist:J.s :seril. con
siderada pela companhia, com relaçiio ao direi to de votar e ao 
servi,.;o dos avisos, como si elle fosse o unico possuidor dessa 
acção. 

« A clausula 50a dos estatutos da companhia, é revogada e a 
seguinte clausula substituída no seu lagar : 

« Todas as apolices do seguros e mais documentos passados 
ou outorgados por conta da companhia serão válidos e ellicazes 
quando passados e assignados 11ela maneira e pela. pessoa ou 
pelas pessoas que os directores em qualquer occasião indicarem 
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ou prescreverem e a applicação do sello da companhia, em 
qualquer apolice ou em outt·o qualquer documento, não será 
(salvo si assim for prescripto) essencial para a sua validade.»
Jvhn Ilaqart M. Laren, gerente. 

Jurado e assi.marlo na dLlade de Liverpool, na Inglaterra, aos 
1:3 de outubro de 1891. 

Perante mim- Henry Glyn Pu1·ce, notaria publico, Liver
pool. 

A torlos quantos o presentoinstrnmento virem eu, I lnnry G lyn 
l'uree, dtt cirlade de Liverpool, mt In;;l:tterra, notado publico por 
autoridade real, devidamente nomearJo e juramentado, pelo 
}H'esente certifico que, no dia da data abaixo declarada, perante 
mim compareceu pessoalmente, John Hagart M. Larert o de
}JoCJnte mencionado na allit·mati vtt activ<t supm, sendo pes;;o<J. 
l:em conhecidtt do mim e digna de toda a re e sob solcrnne 
juramento que elle então prestou perante mim, declarou serem 
verdadeiras as seguintss ma terias e cousa:> contidas na dita afiie
mativa. 

Em fé e testemunho do que, eu, o dito notario, assignei o pre
sente o o sellei com o sello do meu ollicio na cidade dtl Livet'pool 
supra dita, aos quatorw dias de outubro de mil oitocentos e 
noventa e um. - Henry Glyn Purce, notario publico em 
Liverpool. (Estava o sello do notarir>.) 

Reconheço verdadeira a assignatura snpra de Henry Glyn 
Purce, tabellião publico nesta cidade de Liverpool, e para constar 
ondo convier, a pedido do mesmo, passei o presente que assignei 
e fiz sellar com o sello das armas deste Consulado Geral da 
Republica dos Estados Unidos do Brazil em Liverpool, aos quinze 
dias do mez de outubro de mil oitocentos e noventa e um.-
1Villiam Oliver Punshous, vice-consul. (Estava o sello do Con
sulado.) 

Reconheço verdadeira a assignaturu. retro do Sr. \Villiam 
Oliver Punshous, vice-consnl do Brazil em Liverpool. 

Mi.nisterio das Relações Exteriot'es.- Rio, l7 de novembro 
de 1HH.- Pelo director geral- L. P. da Silva Rosa. (Estavam 
inutilisadas duas estampilhas no valor de 1$500.) 

E nada mais continha ou declamva o dito documento que bom 
e fielmente traduzi do proprio original escripto em inglez ao 
qual me reporto. 

Em fe do que passei o presente que assignei e sellei com o sello 
do mou ollicio nesta cidade do Rio de Janeit·o, aos 15 de 
dezembro de 1891.- Carlos João Kunhardt, traductor publico e 
interprete commercial juramentado. 
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DECRETO N. 'J58 - DE 27 DE .JULHO DE 1892 

Autorisa a Companhia ingleza AUiance Assuranc• C0111pany a estabelecer un'J. 

agencia no Estado lle S. Paulo 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi!, 
attendendo ao que requereu a Companhia ingleza Alliance A.<· 
surance Company, devidamente representada, resolve autoris: l' 
a mesma companhia a estabelecer uma agencia no Estado de 
S. Paulo, sob as mesmas clausulas quo acompanharam o decreto 
n. 4406, de 1 de setembro de 1869 ; ficando, entretanto, obri
gada. á execm;ão das formalidades prescriptas no decreto n. 184, 
de 17 de janeiro de 1890. 

O Mini~tro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 27 de julho do 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corr€a. 

DECRETO N. 959 - DE 30 DE JULHO DF. l8<J2 

A pprova o• estudos e plantas da cidado da Uavna. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Comr~nhia Cidade dtt Gavea, 
resolve upprovar, sem prejuizo do direitos de terceit·os, os es
tudos e plantas para construcção de uma cidade de banhos na 
praia comprehendida. entre o morro da B:tbylonia e a Pedra do 
Relogio, a que se refere o dee1·eto n. 1058, de 22 de novemh1·o 
de 1890, as quaes IJlantas com este baixam assignadas pulo 
chefe da 2"' Directoria das Ohr;ts Publicas. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commerciu 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 30 de julho de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

SerzedeUo Corrêa. 
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DECRETO N. 960 - DE 30 nn: JULHO DE 1892 

Approya, com modificações, o plano geral das obras, apresentado pela Em

prua Industrial de Melhoramentos no nraúl, partt execução do decreto 

n. 849 dn 11 dn Olltubro cl" iR~O. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
nttendendo ao que requereu a Empreza Industrial de Melhora
J11'J!Itos no Bmzil,;concossionaria da construcção do um caes de 
~1~ racaçã.o entre a ponta do Arsenal de .Marinha. da Capital 
F 'dera! e a da Clnchorra, e dt~hi :·t Ponta do Cttjú, re::;olve 
n pprovar o plano geral das obras, apresentado pela mesma em
préza em 24 de março do anuo proximo passado, com as modifi
c;.<;ões constantes das clausulas que com este i,tixam as
sípmdns pelo Dt·. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro de 
Ecitado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
qtte assim o faça executar. 

Capital Federal, 30 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser::edetlo Corrêa. 

Clausulas a que se ref"ere o decreto n. 960 
desta data 

E' considerada como primeira secção das obras tlo caes a que 
se referem os decretos ns. 849 e 1156, de 11 de outubro e li de 
dezembro de 1890, a parte comprehendida entre a extremidade 
oecidental do Arsenal de Marinha da Capibtl Federal e o predio 
n. 130 (antig-o) da rua da Saude, inclui do o armazem denominado 
n. 5, da rua Coelho de Castro (esta.belecimento das Dócas Na
cionaes), ora de propriedade da Empreza Industrial de Melhora
mentos no Hrazil, alteradas assim as disposições 2•, 3a e 48 da 
clausula 7• das que acompanham o decreto n. 849, de Il de 
outubro de 1890. 

Il 

As obras que a empreza deverá executar nessa primeira 
secção serão as tia planta approvada pelo decreto n. 4783, de 6 
de setembro de 1871, respeitadas as clausulas a que se refere o 
decreto n. 4492, de 23 de março de 1870, e com as alterações a 
que se refere o decreto n. 5483, de 15 de outubro de 1873, na 
parte em que não se contrapuzerem ás clausulas promulgadas 
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com o decreto n. 840, de li de outubro de 1890, que subsistem 
em inteiro vigor, e d<3 conformidade com a planta datada de 24 
do maio de 1870, assignad~t pelo presidente da Companhia ditS 
Dócus 1le Perlro li e apresentada no Ministerio da Agricultura. 
em 7 de julho daquelle unno, cuja cópia anuexa lica approvada; 
devendo, porém, ser de 12 metros de largura o espaço entre a 
face externa dos novos càes e os etlitlcios e de 20 metros a rua 
Coelho de Castro e seus prolongamentos, eonstitnindo assim a 
grantle arteria de communicação entre a Prainha e o bairro de 
S. Christovão. 

A parte correspondente ao caes existente, em frente ao 
armazem n. 5, será alarg-ada, de modo a concordar com o ali
nlmmento dos novos cáes, })OI' meio de um viaducto metallico. 

As pontes constante:; da planta a que se rel'ere a pl'Csente 
clausula serão de madeira de lei, deventlo, porem, ser substituídas 
por outras de ferro sobre columnas formadas de parafuso 
Mitchel, uma vez verificado pelo Governo que não se pt·oduzem 
os inconvenientes de que trata a clausula 12a. 

lil 

Dentro do prazo de 60 dias, contados da data em que forem 
pnhlicad~ts no Dio.rio O(ficial as prm<ente,; IDOllificações, devera 
a emprer.a. suhmetter i1 approvação do Governo os de~onhos 
detalhados dos edifícios, cites, pontes, apparelhm; o mais obras a 
construir na }a secção, e no de seis mezes, contados dn, mesma 
data, apresentará o projecto da 2a secção rlas obras, que compre
hendera a parte do littoral, entre o referido predio n. 130 da 
rua da Saude e o dique da Saude, no mesmo prazo tle seis mezes, 
contados da mesma data, apresentarit o projecto da :Ja secção, 
'}ne começará no dique dtt Saude, no de um anuo o projecto das 
outras secções. 

O traçado do caes, além da praça Municipal, poderá ser alte
rado, a jnizo do Governo, afim de obter-se um alinhamento qne 
melhor attenda ao regimen do porto. 

IV 

A t"Ontinuação rlns ohrns <la l" seeção terú, ctimeço tlentro de 
60 dias contados da data da appl'oVa<;iio do:; desenho:; detalhados 
a que se refere a clausula 3á. 

Esses estudos serão considerarlos approvados si dentro rle 
00 dias o Governo não os tiver alterado. 

v 

Na parte do alinhamento do r,aes, comprehendida entre o 
dique da Saude e a Ponta do CH,jú, serão attenrlidas, nas plantas 
das secções, as moditicações indicadas nos proces8os da Inspecto
ria do4• districto dos Portos Marítimos. 
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VI 

A úrea o caos destinndos it estação nmri lima da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, a f]Ue se refere o n. 10 da clausula 7" 
do decreto n. 849, licarão situado3 entre o dique da Sautle e a 
Ponta ela Chichorra e serão mencionados na planta cht terceira 
secçiío. 

O Governo reserva-se o direito de, nest:1 parte, fazer as mo
tliiicr~ções quo forem aconselhadas pot· estudo::; ulteriores. 

VII 

O ostnbolccimcnt0 das 1locas nacionnes fica snjcito, pnra todos 
os offoitos, ao rogimen do decreto n. 849, de li 1le outubro do 
18'JO, e comprehendido definitivamente nas oLras da primeira 
secção. 

YIII 

E' elevado a 12 annos o prazo fixado na clausula JOa das que 
bai:x:aram com o decreto n. 849, de 11 de outubro, para a conclusão 
das ohras. 

IX 

A prorogrtção de prazo, concedida pela clausula 12" do citado 
decreto n. 849, de 11 de outubro de 1890, é extensiva à con
cessão constante do decreto n. 7181, de 8 de março de 1879, 
referente ao morro do Senado. 

A segunda parte da clausula 2" das qne fazem parte do men
cionado decreto n. 849 de 11 de outubro de 1890, tica modificada 
no::; seguintes termos : 

Findo o prnzo da presente concessão, revertm·ão para o Estado 
Fodor:d, som indemnização alguma, em bom e perfeito estado de 
conservação, todas ns obras executadas, apparelhos, material 
fixo e rodante e os demais accessorios, bem como os terrenos 
occupados pela ompreza na l" e 2a secções, de accordo com 
o ostipnlndo no n. 21 das clausulas ligadas ao decreto n. 4402 
tle 23 de março de 1870. 

Qnan to ao trecho comprehendido entre o dique da Saude e a 
Ponta do Cajú, a reversão compreh•~utl<'rá a faixa do 60 metros 
tw longo 1lo caos, com os I·espectivos e•litieio:;, material fixo e 
rodante, de fJUO trata o tina! do n. 4 da clausula 7a das an
nexas ao mencionado decreto de ll de outubro de 1890. 
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O n. 2 da citada clausula 7" fica substituído pelo seguinte: 
A expensas suas manterá a concessionaria um s.vstema aper

feiçoado de illuminação. não só na primeira secção, como na 
faixa de 60 metros acima mencionada, comprehendendo pharo
letes e boias illuminativas em pontos apropriados llo ancora
douro. 

XI 

As obras completas da primeira secção deverão ficar concluídas 
dentro do prazo de tres annos contados da data em que forem 
approvados os desenhos detalhados a que se refere a clausula 3". 

XII 

Si depois de concluídas as obras da primeira e segunda, secções 
e de iniciado o trabalho de dragagem permanente, o Governo 
verificar que da construcção das pontes perpendiculares ao caes, 
resultarão inconvenientes e perturbações ao regimen do porto, 
ficará a empreza obrigada a demolir e remover as referidas pon
tes, desde que o Governo assim resolva; e, caso não o faça dentro 
do prazo para essa remoção fixado, fal-o-ha o Governo á. custa da 
em preza. 

xm 

No interesse do serviço de importação e descarga do cn.rvão, 
trilhos, machinismos pesados, materiaes de construcção, etc., 
fica obrigada a em preza a encetar, dentro do prazo de tres mezes, 
contados <la datada approvação doprojectoda terceira secção, a con
strucção do trecho do caes do lado oeste da estaç'io mat·itima da 
Gambôa, da Estrada de Ferro Central do B!'azil, igual em exten
são a 300 metros,que deverão ficar concluídos e entregues ao tr<t• 
fego no prazo de tres annos contados da data do inicio da respe
ctiva construcção. 

XIV 

Caso r.aduque a concessão feita pela Intendencia Municipal para 
a abertura de um tuonel em prolongamento da rua dos Ourives, 
sob o morro da Conceição, a empreza ficará obrigada, para faci
litar o transito publico, a abrir sob o referido morro da Concei
ção, no prazo de dons annos, um tunnel de 10 metros de lar
gura, entre o largo de S. Francisco da Prainha e a rua dos An
dradas ou a rua dos Ourives, sem direito a percepção de taxa 
alguma. 
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XV 

A empreza fica sujeita a multa de 5:000$ por mez que exceder 
os prazos fixados para conclusão das obras de qualquer das se
cções e á pena de caducirlade, si o excesso de prazo for superior a 
um anno para a primeira secção e a dous annos para as re
stantes. 

A caducidade importara a cessão do uso e goso da concessão em 
todas as suas partes e com relação a todos e quaesquer favores 
inherentes; quanto ás obras realizadas, o Governo as desapro
priara nesse caso, si assim julgar conveniente. 

XVI 

O Governo fiscalizará as obras, de accordo com a clausula 25• 
do decreto n. 849 de li de outubro de 1890, ou por meio da In
spectoria do Districto de Portos Maritimos ou por agentes espe
sialmente nomeados para esse fim. 

xvn 

Para garantia do pagamento das multas, fica elevada a 50:000$ 
a caução fixada na clausula 30• das que acompanham o de
creto n. 849 de li de outubro de 1890. 

Capital Federal, 30 de julho de 1892.- Serzedello Corrêa. 

~~ 

DECRETO N. 961 - DE 30 DE JULHO DE 1892 

Crea. mais[ um batalhão de infantaria de Guarda Nacional na comarca do Pilar, 

no Estado das Alagôas. 

o Vice-Pr·esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á conveniencia. do serviço publico, resolve de
cretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica m·eado na comarca do Pilar, no Estado das 
Alagóas, mais um batalhão de infantaria de Guarda Nacional 
do serviço activo, com seis companhias e a designação de 45•, o 
qual se organizará com os guardas nacionaes qualificados nas 
freguezias do município do Pilar ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 30 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLoRIANO PEIXOTO • 

Fernando Lobo. 

.Poder Executivo 1892 26 
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DECRETO N. 962- DE 30 DE JULHO DE 18!J2 

Crea mais um batalhão da reserva de guardas nacionaes, na comarca de 
Atalaia, no Estado das Alagôas. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estado:; Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica. creado na comarca de Atalaia, no Estado 
das Alagôas, mais um batalhão da reserva de guardas nacio
naes com seis companhias e a designação de 16°, o qual se orga
nizará. com os guardas do mesmo serviço, qualificados nas fre
guezias do município da Parahyba, pertencente á referida 
comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 30 de julho do 1892, 4" da ltcpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. !)63 - DI·~ 30 DE JUI.llO DE 1892 

Eleva ;, categoria de batalhão a 3• secção do batalhão de infantaria do s"r
viço activo da Guarda Nacional da comnrca da Estancia, no E'tado de 

Sergipe. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo it conveniencia do serviço publico, resolve de
cretar : 

Artigo unico. Fica elevada à categoria de batalhão, com seis 
companhias e a designação de 35°, a 3a secção do batalhão de 
infantaria do serviço activo da Guarda Nacional da comarca da 
Estancia, no Estado de Sergipe, o qual se organizara com os 
guardas qualificados na freguezia de Santa Luzia, pertencente 
a referida comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 30 de julho de 1892, 4° da Repulllica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 964 - DE 30 DE .JULHO DE 1892 

Concede autoris~ção a Alfonso Pedreira de Cerquei r a e outro para organizarem 
uma soeiedn.de anonyma soh n. (lenouun::u:ã~l tle Compn.nhi:t .Abnstecedora. 

rle Agu1. tla Feir.1. (h~ Sant'Anna .. 

O Vice-Presidente da Republba dos E~tados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereram Affonso Petlreir:t de Cerqueirit e 
Affonso Carneiro tht Silva, resolve conceder-lhes autorisação para 
organizarem uma sociedade anonyma sob a denominação de 
Companhia Abastecedora de Agua da Feira de Sant' Anna e com 
os estatutos que a este acompanham; não podendo, porém, a refe
rida eompanhia constituir-se definitivamente sem preencher as 
for•malidades prescriptas no art. I", § 2", ns. I, 2 e :J (lo decreto 
n. IG4 de 17 de janeit·o (I e 1890. 

O MinistL·o de Estado d:Js Negocias da Agricultura, Cornmercio 
c Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 30 de julho de 1892, 4o da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Sm·::cdello Con·êa. 

E~t;ttutos (Lt Companhia AIJ;t:-;t.ueo(lor'it do A.g-U<t 
, da Feira do Sn.nt'Anna a tlllü so r-efet·u o (lo
er-eto n. 064 do 30 de julho do 1802. 

TITIJLO I 

Art. 1." Fica constituída na cidade da Feira de Saut'Anna, do 
teemo e comarca do mesmo nome, no Estado da Bahia, umtt so
ciedade anonyma. denominada « Abastecedora de Agua dtt Feira 
de Sant' Anna», cuja séde e mro jUJ·idico, para todos os etreitoii, 
será naquella cidade. 

Art. 2." Seus tlns são : 
a) fornecer agua aos habitantes da dita cidade, por meio de 

chafarizes e encanamentos ás casas e estabehcimentos parti
culares, a 10 réi~ o barril, ou 1$500 por twna de 10 barris, nos 
tem10s da alludida concessão ; 

lJ) caualisar agua por conta da companhia as casas e estabele
cimentos que assim o prefiram, merlinnte a quantia rle 500 l'éis 
mensacs de alnguel d'> encanamento, dumute todo o tempo tlo 
referido privilegio. 
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Art. 3. o Pura consecução desses fins propõe-se a companhia a: 
1•, adquirir, observadas as formalidades legaes, o privilegio 

que, para abastecimento Lie agua aquella cidade, obtiveram do 
governo daquelle Estado, por 30 annos, o coronel Affonso Pedreira 
de Cerqueira e Alfredo Carneiro da Silva, privilegio que ficará 
fazendo parte do capital da companhia, no valor que tor fixado 
por avaliação procedida por indivíduos estranhos á sociedade e 
notoriamente peritos, approvada pela assembléa geral ; 

2", adquirir, arrendar ou construir predios com as necessarias 
accommodações, assim como fazer acquisição de terrenos apro
priados e mananciaes indispensaveis para realização dos fins da 
companhia. 

Art. 3° bis. O prazo de sua duração será de 30 annos, podendo 
ser prorogado pela assembléa geral, observadas as formalidades 
legaes. 

TITULO li 

DO CAPITAL E ACÇÕES 

Art. 4.• O capital social é de 180:000$, dividido em 1.800 
acções de 100$ cada uma, poden<lo ser elevado tt 360:000$, me
diante autorisação da assembléa gemi dos accionistas. . 

Art. 5. • As entradas f ar-se-hão : 20 "/o no acto da suhscripção 
dos presentes estatutos, e o restante em prestações do 10 •;. rea
lizaveis com intervallos nunca menores de 30 dias e precedendo 
annuncios por 15 dias, não sendo, porém, as entradas ou presta
ções subsequentes á 1" exigi v eis sem voto affirmativo da assem
bléa geral, que será previamente consultada. 

Art. 6.• ContL·a os accionistas que não effectuarem as entradas 
nos ·.:>razos estipulados proceder-se-ha de accordo com o disposto 
nos arts. 33 e 34 do decreto n. 434 tle 4 de julho de 1891, salvo 
si a administração, ouvido o conselho fiscal, não reconhecer a 
impontualidade como devida a caso de força maior ; caso este 
em que poderá admittir os accionistas a fazer as respectivas en
tradas com a multa de 20 "/o ao mez. 

Art. 7. o As acções poderão ser subdivididas em fracções iguaes 
que, reunidas. em numero que produza valor equivalente a uma 
acção, conferirão os mesmos direitos destas, podendo o dono de 
cada fracção exercer separadamente o dir·eito de alienar e rece
ber dividendos. 

Art. 8. • As acçõos, bem como suas fracções, no caso da allu
dida subdivisão, serão nominativas emquauto se não integralizar 
o seu valor nominal. 

Art. 9.• lntegr·alizadas, poderão ser convertidas em acções 
transferi v eis por via de endosso ou em acções ao portador. 

Art. 10. Antes de realizado,; 40•;. de seu valor nominal, não 
serão transferíveis ou nogocia.veis as acções. 

Art. 11. A transmissão das acções nominativas só produzira 
atreito para com a companhia pelo termo de transferencia ex-
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arado no respectivo registro e desde sua data, de acoordo com o 
disposto no art. 22 do sobredito regulamento. 

Art. 12. A das acções á ordem ou endossadas, far-se-ha escre
vendo o respectivo dono (em regra geral no verso) o seu per
tence a certa e determinada pessoa, datando e assignando o 
mesmo pertence; po•len•lo o endossata1•io fltzer averbar o endosso 
no registro da companhia. 

Art. 13. A das acções ao portador consummar-se-ha pela 
simples tradição. 

Art. 14. Si o alargamento do serviço da companhia assim o 
exigir, poderá a administração, me,Jiante prévia e especial auto
risação da assembléa geral. contrahir emprestimos em dinheiro, 
dentro ou fóra do paiz, emittindo para esse fim obrigações (deben
tures) ao portador, de juro estipulatlo e amortisações em épocas 
determinadas, obrigações que terão por garantia todo o activo e 
bens da companhia, preferindo a quae;;quer outros títulos de di
vida, de accordo com o art. 4:~ tio citado decreto. 

Art. 15. A importancia de taes emprestimos não poderá ex
ceder a totflli<iade do capital social, e o valor de cada obrigação 
(debentures) nunca será inferior á metade do valor nominal das 
acções da companhia. 

TITULO 1Il 

DA ASSEMBLf.:A GERAL 

Art. 16. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente no 
correr do mez de março de cada anno, annunciando-se pela im
prensa com antecerlencia de 15 dias, e a indicação do Jogar e hora 
para o fim especial designado no ~rt. 143 do referido decreto. 

Art. 17. Salvos os casos especificados no art. 131 do citado 
decreto, em que são precisos dons terços do capital social, poderá 
a assembléa funccionar, e deliberar desde que esteja presente 
numero de accionistas que represente um quarto do dito capital. 

Art. 18. Si não comparecer numero legal de accionistas assim 
nas reuniões ordinarias como nas convocadas para os fins espe
ciftcados no art. 131 daquelle decreto, proceder-se-ha de accordo 
com o disposto nos arts. 130 e 131 § !•. 

Art. 19. As deliberações da assembléa geral serão tomadas 
pela maioria de votos dos socios presentes. 

Art. 20. Na a,sembléa geral que tiver de deliberar sobre a 
constituição da sociedade, avaliação das prestações, ou entradas 
consistentes em dinheiro, ou sobre o caso de que cogita o art.l31 
poderá votar todo o subscriptor ou accionista, ainda que nãb 
possua o numero de acções exigido pelos presentes estatutos, 
contando-se um voto por cabeça. 

Art. 21. Fóra desses <'asos, não poderá votar o accionista que 
possuir menos de lO acções. 

Art. 22. São admittidos votos por procuração com poderes 
especiaes, comtanto que não conferidos aos administradores, 
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ou directores e aos fisc1es, e que sejam accionistas os procura
dores. 

Art. 23. Além destes, são admittidos a votar os represen
tantes das pessoas jurídicas e dos incapazes. 

Art. 24. E' licito aos accionistas possuidores de menor numero 
de acções do que o exigido pelo art. 21, combinarem-se e agru
parem-se de modo a, preenchendo o numero exigido, fazerem-se 
representar por um dos agrupados, cujo nome será indicado 
por escripto e enviado à mesa da assem!Jléa geral, competindo
lhes, em tal caso, o numero de votos que corresponder á tota
lidade das acções agrupadas. 

Art. 25. Proceder-se-1m á votação por acções, desde que o 
requeiram um ou mais accionistas com o direito de voto. 

Art. 26. Cada gt•upo de lO acções dari\ direito a um voto ; 
não po1lendo, porém, nenhum accionista ter mais de 50, qualque!' 
que seja o numero de acções,qne possua ou represente. 

Art. 27. O primeiro anno social principiará em 1 de janeiro 
e findará em 31 de dezembro da cada anno, devendo os dividendos 
ser pagos em julho e janeiro. 

TITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 28. A companhia será administrada por tres directores 
eleitos pela assembléa geral, um dos quaes será o presidente, 
outro o secretario e o terceiro o caixa ; cada um dos qnaes, para 
garantir sua gestão, depositará, por termo no respectivo livro, 
50 acções-proprias ou alheias-que ficarão inalienaveis em
quanto durar sua responsabilidade. 

Art. 29. Prestada a caução seguir-se•ha a posse, lavrando-se 
o competente termo no livro das actas das sessões da adminis
tração, termo de cuja data começara a responsabilidade dos 
mesmos directores. 

Art. 30. Compete-lhes como taes : 
a) praticar todos os actos de gestão relativos aos fins e o!Jjecto 

da companhia ; 
b) representai-a em juizo ou fóra delle, activa e passivamente, 

podendo constituir advogatlos e procuradores ; 
c) nomear, suspender e demittir empregados. 
Art. 31. Fica êntendido que não poderão os directores re

nunciar direitos, hypothecar, empenhar ou alienar bens sociaes 
ou direitos da companhia, sem especial autorisação da assembléa 
geral. 

Art. 32. No caso de vaga ou renuncia do lognr de director, 
os em exercício e os fiscaes designarão substituto provisorio, que 
poderá ser um d~s mesmos tlscaes, competindo á assembléa geral 
a nomeação definitiva na primeira reunião que se seguir. 
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Art. 33. os directores serão estipendiados, sendo os respe
ctivos honorarios e commissões fixados pela assembléa geral no 
acto da constituição da companhia. 

Art. 34. Os membros da directoria poderão ser reeleitos e 
quando não sejam conservar-se-hão nella emquanto não tomarem 
posse os novos nomeados. 

TITULO V 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 35. A companhia terá um conselho, ou commissão de 
tres tiscaes e ig-ual numero de supplentes, que substituirão 
aquelles pela ordem da votação ou por sorteio, quando esta for 
igual, eleitos annualmente em sessão ordinaria, podendo a es
colha recahir em indivíduos não accionistas. 

Art. 30. Incumbe-lhes quanto prescreve o art. 119 e mais 
disposições e em sua falta ou impedimento observar-se-ha a 
disposição do art. 125. 

TITULO VI 

DO FUNDO DE RESERVA E DOS DIVIDENDOS 

Art. 37. O fundo de reserva serâ constituído com a quota 
de 10 °/o, deduzida semestralmente em 30 de junho e 30 de de
zembro de cada anno, depois de encerrados os respectivos ba
lanços dos lucros líquidos até prefazer 50 °/0 do capital realizado, 
fundo que será restabelecido sempre que desfalcado. 

Art. 38. As quantias destinadas a esse fundo poderão ser 
convertidas em titulos publicas ou commerciaes. 

Art. 39. Deduzida aquella quota e a destinada aos honorarios 
da administração, do restante dos referidos lucros far-se-ha o 
dividendo, de accordo com o conselho fiscal. 

Art. 40. Os dividendos não reclamados não vencerão juros e 
prescreverão no fim de cinco annos, depois de annunciados, 
sendo as respectivas importancias- veritl.eada a prescripção
levadas á conta do fundo de reserva. 

TITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS 

Art. 41. Os casos omissos nos presentes estatutos serão regu
lados pelas disposições em vigor concernentes ás sociedades an
onymas. 
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Art. 42. São directores da companhia durante os seis pri
meiros annos : 

Affonso Pedreira de Cerquelra, negociante residente nesta 
capital e que será presidente; 

Alfredo Carneiro da Silva, da Feira de Sant' Anna, que servirá 
de secretario ; 

José Freire Je Lima, da Feira de Sant'Anna, que servirá de 
caixa. 

E membros do conselho fiscal durante o 1 • anno : 
Banco da Bolsa ; 
Dr. Joaquim de Assis Freitas; 
Geraldo Damemaun. 

Supplentes 

Pedro Francolino de Oliveira; 
Dr. Manoel Ribeiro Lima ; 
Leoneio J onathas Benjamin. 

DECRETO N. 965 -DE 30 DE JULHO TlE 1892 

Declara caduca a concessão da garantia de juros e mais faTores par:\ um enge

nho central em Mutupiranga, de que é cessionaria a Comp~nhi:t Industrial 

e de Melhoramentos da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
verificando que a Companhia Industrial e de Melhoramentos da 
Bahia, cessionarla, por decreto n.l347 rle 7 de fevereiro de 1891, 
da garantia de juros sobre o capital de 750:000$ e mais favores 
para um engenho central de assucar e alcool de canna. na fa
zenda Mutupiranga, no gstado da Bahia, ueixou que fossem exce
didos os prazos estipulados para execução da concessão e desem
penho das respectivas obrigações, sem que para tal houvesse 
caso de força maior, plenamente justiticauo, resolve declarar ca
duca a mencionada concessão. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, Dr. lnnocencio Serzedello Corrêa, assim 
fará executar. 

Capital Federal, 30 de julho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 
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DECRETO N. 965 A- DE 30 DE JULHO DE l892 

Concede autorisação ao subdito inglez Eduard William Parson~ para transferir, 
na qualidade de duplo procurador da India Rubber Gutta Percha anà Tels
graph Works Company Limiteà e da South American Cabls Compan~ Limiteà 
a concessão d& primeira para a segunda destaa companhias, mediante as 

clausulas que com este baixam. 

O Vice-Presidente da R.epublica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu o subdito inglez Eduard William 
Parsoné, na qualidade de duplo procurador legalmente habilitado 
da India Rubber Gutta Percha and Te~egraph Works Company 
Limitcd e da South American Cable Company Limiterl: 

Resolve, de conformidade com a clausula 13• do contracto ce
lebrado com o requerente, em virtude do decreto n. 128 de li de 
abril de 1891, que eoncedeu autorisação para lançar cabos sub
marinos partindo de quaesquer estações na costa occidental da 
Africa, a terminar no ponto conveniente do littoral do Estado de 
Pernambuco, e tocando na ilha de Fernando de Noronha, per
mittir a transferencia da referida concessão da primeira para a 
segunda destas companhias, mediante as seguintes clausulas: 

A cessionaria obriga-se a não fazer fusão com outra qualquer 
em preza telegraphica para a exploração do seu serviço, sem per
missão do Governo. 

li 

A admittir, retribuindo-o á sua custa, o fiscal que for nomeado 
pelo Governo. 

III 

A pagar por todos os telegrammas, que passarem pelo seu 
cabo, a taxa terminal de dez centimos (de franco) pelos origi
nados ou destinados ao Brazil e a taxa de transito de seis centi
mos pelos que atravessarem o cabo, qualquer que seja a sua 
origem ou destino, além das taxas devidas pela transmissão das 
mesmas. 

IV 

A fazer a redueção de dez por cento sobre as tarifas das outras 
emprezas telegrapbic.'ts submarinas, para todos os telegrammas 
que receber das linhas do Estado ou lhe forem entreo-ues com 
destino ás mesmas. "' 
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v 
A cessionaritt fica subrogadtt em todos os direitos e obrigações 

do contracto feito com a Companhia Gutta Percl!a and Telegmph 
Company Limited, em virtude do decreto n. 128 de 11 de ahril 
de 1891, e não alterado;; pelas presentes clausulas. 

Capital Federal, 30 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 966- DE 1 DE AGOSTO DE 1892 

Proroga por dons ann''" o prazo marcado na clausul<L Gn uas que baixaram 
com o decreto n. 520 de 23 rle junho de 1890. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Matte Laranjeira, 
devidamente representada, resolve prorog-ar por dous annos o 
prazo marcado na clausula 6a das que baixttram com o decreto 
n. 520 de 23 de junho de 1890, pelo qual foi concedida permissão 
a Thomaz Laranjeira para explorar herva matte no Estado de 
Matto Grosso. 

O Ministro de Estado dos Negocios dtt Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 1 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

~<f'\:AAI' 

DECRETO N. 967 - DE I DE AGOSTO DE 1892 

Declara de!ligaua da Administração :Federal a IMpectorin de Il}giene rlo 
E&t<Ldo do Paraná. 

O Vice-Presidente da Republictt do;; Estados Unidos do Brazil, 
à vista do disposto no decreto n. 438 de li de julho do anno 
passado, decreta: 

Fica desligada da Administração Federal a Inspectoria de 
Hygiene do Estado do Paraná. 

Capital Federal, 1 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 968- DE 1 DE AGOSTO DE 1892 

llfo<lillca tl. primeirtt parte da clausula sa olo <lecreto n. 3J7 do 20 de junho 

de 1801 <JUC tr:>nsfcre para tt Comp:>nhb União Industrial dos Estados <lo 
Drazil o trecho da via ferrea de Cruz Alta n Itara.rü e seus ramnos. 

O Vice-Presidente da Ropublicll. dos Estados Unidos do Rrazil, 
attondendo ao quo requereu a Companhia Uuião Industrial dos 
Estados do Brazil, resolvo substituir a primeira parte da clau
sula 8a das que acompanham o decreto n. 397 de 20 de junho de 
1891 pela que com este baixa assignada pelo tenente-coronel 
Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro de Estado dos Ne
gocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
faça executar. 

Capital Federal, I de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FWRIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

Olausula a que se refere o decreto n. 96S 
desta data 

Fica substituída a primeira parte da clausula 8• das que 
acompanharam o decreto n. 397 de 20 de junho de 1891 pela 
clausula 4• do de n. 462 de 7dejunho de 1890 seguinte: 

O cambio a que se refere a clausula. 2• do decreto n. :105 de 7 de 
abril do corrente anno será de 27 dinheiros por 1$000. 

Capital Federal, I de agosto de 1892.-Ser;edello Corrêa. 

DECRETO N. 969- DE 2 DE AGOSTO DE 1892 

Elev:> ;, categoria de batalhão a 4• secçã:o do batalhão da reserva da Guarda 
Nacional da. comarca da Lapa, no Estado do Paraná. 

O Vice-Presidente da Republica dos EstD.dos Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica elevacla á categoria dd b::ttalhão, com seis 
companhias e a designação de 9•, a 4• secção do batalhão dare-
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serva da Guarda Nacional da comarca da Lapa, no Estado do 
Paraná, o qual será organizado com os guardas qualificados nas 
freguezias da referida comarca; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 2 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 970 -DE 2 DE AGOSTO DE 1892 

Crea um commando superior de Guarda Nacional na comarca de Palmas, no 
Estado do Paranâ. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. 1.• Fica desligada da comarcade Guarapuava a força da 
Guarda Nacional qualificada na de Palmas, ambas no Estado do 
Paraná, e com ella creado um commando superior da mesma 
guarda, que se comporá do 12• corpo de cavallaria, já organizado, 
do 3• esquadrão da referida arma, ora elevado a corpo com quatro 
esquadrões e a rl.esignação de 18•, e de mais um corpo de caval-
1aria, com igual numero de esquadrões e a designação de 19•, e 
um batalhão datreserva, com seis companhias, sob o n. 9•, ora 
creados, os guaes se organizarão com os guardas qualificados nas 
freguezias da mesma comarca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 2 tle agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 971 - DE 2 DE AGOSTO DE 1892 

Crea novos corpoo de guardas nacionaes na comarca de Paranaguâ, no 
Estado do Piauhy. 

O Vice-Presidente da Republica dos I<:stados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Ficam creados na comarca de Pamnaguâ, no 
Estado do Piauhy, mais dous batalhões de infantaria e um corpo 
de cavallaria de guardas nacionaes, tendo os corpos de infantari-e 
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quatro companhias e o de cavallaria quatro esquadrões, e com 
as designações de 44• do serviço activo, 8• do da reserva E! 8• de 
cavallaria, devendo todos os corpos organizar-se nas fregue
zias da comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Faderal, 2 de agosto de 1892, 4• da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DEC ETO N. 972 - DE 2 DE AGOSTO DE 1892 

Crea um commando superior de Guarda. Nacional na comarca de Corrente, no 
Estado do Pia.uhy. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica desligada da comarca de Paranaguá a 
força da Guarda Nacional qualificada na de Corrente, ambas no 
Estado do Piauhy, e com ella organizado o commando superior da 
mesma guarda, que ficará. constituído com os batalhões de infan
taria ns. 28•, 33• e 43• e com os de ns. 7• da reserva e 7• corpo de 
cava.Ilaria, ora creados, este com quatro esquadrões o aquelle com 
igual numero de companhias, organizados nas freguezias da co
marca ; revogadas as disposi<;ões em contrario. 

Capital Federal, 2 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 973 - DE 2 DE AGOSTO DE 1892 

Crea. üm commando superior de guardas nacionaes na comarca do Espirlto 
Santo de Batataes, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Art. 1.• Fica CI·eado na comarca do Espírito Santo de Bata
taes, no Estado de S. Paulo, um commando superior de guardas 
nacionaes, que se comporá. de dons batalhões de infantaria do 
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serviço activo, com as designações de 137" e 138•, de umtbatalhão 
da reserva sob n. 65, com quatro companhias cada um, e de 
um regimento de cavallaria, os q uaes serão organizados com 
os guardas qualificados nas freguezias da referida comarc:~.. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 2 de agosto de 1892, 4• da R.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 974 - DE 2 DE AGOSTO DE 1892 

Crca um commando superior de guarllas nacionae~ na comarca 1lo Rio N"ovn 
do Parapanema, no Estado Uc ~. Paulo. 

O Vice-Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. 1.• Fica creado nn. comarca do Rio Novo do Pn.rapanema, 
no Estado de S. Paulo, um commaudo superior de gu:u;das na
cionaes, que se comporá de dous batalhões de infantaria do ser
viço activo, com quatro companhias cada um e a. designação de 
139" e 140", de um batalhão da reserva, tambem com quatro com
panhias e a designação de 66", e de um regimento de cavalhlria, 
com quatro esquadrões, sob n. 51, os quaes se organizarão com 
os guardas qualificados nas freguezias da referida comarca. 

Ar't. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 2 de agosto !}e 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenwndo Loúo. 

DECRETO N. 975 - DE 2 DE AGOSTO DE 1892 

Reorganiza a Guttrdtt Nacional tia comarca do llnnan~l, no Estado de f'ão 
Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. 1." A Guarda Nacional da comarca tio Bananal, no Es
tado de S. Paulo, ficará organizada do seguinte modo : 

Dos actuaes 24" e 62• batalhões de infantaria, reduzidos a 
quatro companhias cada um.; 
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Da actual lO• secção da reserva, ora elevada a batalhão, com 
quatro companhias e a designação de 

Do batalhão da infantaria, ora creado, com quatro companhias, 
e que se constituirá com os guardas nacionaes qualificados na 5• 
e 6a companhias do 24• batalhão e na 5• e 6" companhias do 62•; 

Do actual 5• corpo de cavallaria., com quatro esquadrões. 
Art. 2.• Revogam-se as disposições emcontrario. 
Capital Federal, 2 de agosto de 1892, 4• da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 976 - DE 2 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mais nm batalhão de infantaria de guardas naCLonaes na comarca elo 

Carinhanhn, no Estado da Bahin. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo uni co. Fica creado na comarca de Carinhanha, no Es
tado da Bahia, mais um batalhão de infantaria do guardas na
cinaes do serviço activo, com quatro companhias o a designação 
de 127•, e que devera organizar-se no termo da Sant'Anna dos 
Brejos ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 2 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

d'\d'\:FI:f'.:f\:.f\:l"d' 

DECRETO N. 977 - DE 5 DE AGOSTO DE 1892 

Concedo á Companhia Mogynna de Estradas de Ferro e Navegação autorisação 
para construir, usar e gosar o prolongamento de sua linha de Resaca ao porto 
de Santos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á resolução tomada pelo Congresso Nacional, de sujei
tar ao Poder Executivo o julgamento do pedido feito pela Com
panhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, resolve 
conceder á mesma companhia autorisação para construir, usar e 
gosar o prolongamento de sua estrada, da estação da Resaca, ou 
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de ponto mais conveniente de sua linha, ao porto de Santos, 
servindo directamente, ou por meio de um ramal, a cidade de 
Mogy das Cruzes, respeitados os direitos de outras estradas exis
tentes, dentro de cujas zouas privilegiadas não poderá, salvo 
accordo, receber ou deixar passageiros e cargas, mediante as 
clausulas que com este baixam assignadas pelo tenente-coronel 
Dt•. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
faça executar. 

Capital Federal, 5 de agosto de 1892,4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser.redeUo Corr§a. 

Ola.usula.s a. que se re::f'ere o decreto n. 9?'?' 
dest.a data. 

E' concedida a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e 
Navegação autorisação para prolongar sua estrada, da estação 
da Resaca, ou de ponto mais conveniente de sua linha, ao porto 
de Santos, servindo directamente, ou por meio de um ramal, a 
cidade de Mogy das Cruzes, respeitados os direitos de outras 
estradas existentes, dentro de cujas zonas privilegiadas não 
poderá, salvo accordo, receber e deixar passageiros e cargas. 

li 

E' concedido á companhia o direito de desapropriação, na fórma 
do decreto n. 816 de 10 de julho de 1855, applicado aos terrenos 
e mais propriedades indispensaveis á construcção da estrada. 

lli 

A companhia obriga-se a concluir todas as obras e inaugurar 
o trafego da estrada no prazo de quatro annos a contar desta 
data, salvos casos de força maior a juizo do Governo. 

IV 

Os estudos definitivos poderão ser apresentados ao Governo em 
trechos nunca inferiores a cinco kilometros de extensão, os quaes 
serão otferecidos em tres vias, das quaes uma em original. 

v 
No prazo de 60 dias, depois da entrega de cada trecho da es

trada ao engenheiro fiscal., serão elles considerados approvados. 
Si, porém, o Governo tiver de fazer alguma objecção, a inter-
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rupção proveniente de qualquer demora será accrescida ao prazo 
da clausula 3a, salvo o caso em que a objecção seja devida á 
imperfeição tios referidos estudos. 

VI 

A linha será de via <lnpla, raio mínimo de 150 metros, e a 
declividatly maxima de 2 "/0 , excepto na serra do Mar onde a 
companhia poderá applicar systema especial, approvado pelo 
Governo, ultrapassando o declive de 2 °/o. 

VII 

Os preços de transporte serão fixados em tarifas approvadas 
pelo Governo, não podendo exceder os fretes ao do trecho corre
spondente de Campinas a Santos, pelas linhas Paulista e Ingleza. 

VIII 

Logo que os dividendos excedam a 12 •;. durante dous annos 
consecutivos, a companhia reduzirá as tarif;ts, applicando tarifas 
difTerenci::~es sobretudo para distancias lon ·.~inquas. 

IX 

O Governo pod: ·riL encampar a estrada de q ne t:Lz objecto o 
presente contracto alem tios casos de utilitlade publica, depois de 
20 annos contados da data da inauguraç:1o de todo o trafego, 
regulando a renda dos cinco ultirnos annos e juro official de 
5 •;., e nunca menos do que o custo da estrada. 

X 

E' considerada de interesse geral da União a Estratla de Ferro 
Mogyana, de Santos :t Catalão, e todas as suas ramificações. 

XI 

A Companhia Mogyana obriga-se a estabelecer trafego mutuo 
com a Estrada de Ferro Central do Brazil. 

XII 

Depois de concluirJa a estrada referente ao pre;;;eu te contracto, 
a companhia SH obriga a acceitar os prams pam transporte,; fixa
tios nos regulamentos que o Governo expedir sobre a m:tteria 
para as e>;tra•las l]q fHrro, sujeitando-se a todas as disposições dos 
mesmos regulamentos. 

Poder Executivo 1892 27 
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XIII 

A companhia terá a faculdade de augmentar seu material, 
e<liticios e linhas, sempre que for necessario, e justificada a des
peza que será computada no seu capital. 

XIV 

No caso de desaccordo entre o Governo e a companhia sobre u 
intelligencia das presentes clausulas, a duvida sara decidida por 
meio de arbitramento na fórma das leis, sem mais recurso 
algum. 

XV 

A companhia entrará semestralmente para o Thesouro Fede
ral com a quantia de 25:000$ destinada ás despezas de fiscaliza
ção de suas linhas. 

XVI 

Em tudo quanto não estiver estipulado no presente contracto, 
regulara, no quo for applicavel, o que se contém nas clausulas 
ns. V, VI, VII, Vlll, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, 
XXIV, XXV, LJI e Llll do decreto n. 8888tle 17 de novembro de 
1883. 

Capital Federal, 5 de agosto de 1892.- Serzedello Corrêa. 

DECRETO N. 978- DE 5 DE AGOSTO DE 1892 

Abre um credito de 500:000$ para pagamento elo nugmento de vencimentos 
de telegrnphistas. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação que lhe foi dada pela lei n. 70 de I de 
agosto do corrente anno, decreta : 

Artigo unico. Fica aberto um credito de 500:000$ para 
occorrer, no actual exercício de I892, ás despezas com o 
pagamento do augmento de vencimentos concedido aos tele
graphistas de I", 2a e 3" classes, que foram equiparados aos offi
ciaes do Correio de iguaes categorias pelo art. 3•, n. VIII, da 
lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891, e de accordo com a tabella 
que a este acompanha. 

Capital Federal, 5 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

Ft,ORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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Tabella demonstrativa do augmento de vencimentos dos tele
graphistas de 1•, 2• e 3• classes 
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Q:::~< ~> 
~Q~ ~~~ ....... v. 

" " gj "' :, .. "' .,o., "' " "' >tja ~"' Ol "' .. Q .. " .. ----
60 Tclegraphistas 

de ta classe •• 3:600$000 4:800~000 216:000$000 218; 000$000 72:000$000 

100 Tclegrnphistas 
de 2• classe .• 2:400$000 3:800$000 240:000$000 380:000$000 140:000$000 

210 Telegra phistas 
de 3• classe •• 1:800$000 3:000$000 432:000$000 720: 000~000 288:000$000 

Tot:tl do :tngmonto verificado p~ln. NJUip:tr:tÇ:ãn do ven(~inwntns .•. r.oo:ooo$Qoo 

3' Secção da Secretaria de Estado dos ·Negocios da Instrucção Publica, 
Correios e Telegrnphos, 5 de agosto de 1892.- O director, Ji"~ Rqll,·iynes 
Ha,·bosa.- Pedro Vello::o l?ebt'/h;, thrector geral. 

DECRETO N. 979 - DE 5 DE AGOSTO DE 1892 

lteorgnniza n Guarda Nacional da comarca de Mar de Hespnnha, no Estado de 
lliinas Geraes. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. l . • A Guarda Nacional da comarca de Mar de Hespanha, 
no Estado de Minas Geraes, ficará organizada. com os seguintes 
batalhões: 

O actual 39° batalhão de infantaria, reduzido a quatro com
panhias; 

O de n. 128, ora creado, que se comporá da 5•, 6•, 7a e Sa 
companhias do 39" batalhão; 

O de n. 120, ora creado, que se comporá dos guardas alistados 
nas freguezias das comarcas ; 

O actual 24° batalhão da reserva, tambem com quatro com
panhias; 
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O de n. 76 do mesmo serviço, ora crearlo, com qun.tro com
panhias, licara organiz:1do eom a 5a c 6~ companhias do referido 
24" batalhão e dos !.\"Uard:.ls alistados nas fregnezias dtt comarca; 

O corpo de cavallaria n. 17, ora creado, com quatro esquadrões 
e organizado na freguer.ia da coma.rca. 

Art. 2.• H.evogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 5 de agosto de 1892, 4• dtt Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 980- DE 8 DE AGOSTO DE 1892 

Approva a reforma dos estatutos da Companhia Frigoriftca c Pastoril Brazileira. 

O Presidente da Repnblica rlos Esta!los Unidos rlo Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Frigoritica e Pastoril 
Braz.ileira, devidamente 1epresentarla, resolve approvar a refor
ma !le seus estatutos, da accorrlo com as alterações que a este 
acompanham o que foram votadas pela assemblé<t geral de accio
nistas de 30 de junho proximo pass;tdo. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 8 de agosto da 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Se1·;:;edello Co1·rêa. 

Alteracues dos estatutos da Companhia Frigorifica 
e Pastoril Brazileira, a que se refere o decreto 
n. 980 de 8 de agosto de 1892 

Art. 3° § 3. • O anno social decorre de l de abril a 31 do 
março do anuo S()guinta. 

Art. 5.• Substitua-se pelo seguinte: «O ~apitai rh companhia, 
que era de sessenta mil contos de réis (üO.OOO:OOOS), represen
tado em 300.000 acções do valor nominal de :!OU$ e:trla uma, 
fica reduzido à iii'_lportanc!a. d? dezoito mil contos (IH .000: 000$), 
actualmente realizado, dividido em 90.000 acções do mesmo 
valor.» 

Paragrapho unico. Deste capital a quota do 10.000:000$ serit 
empregada no desenvolvimento e custeio da industri<t frigoritica, 
e a restante de 8.000:000$, na da industriapastoril. 

Art. 6. 0 Elimine-se. 
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Art. 15. A companhia será administrada por uma directoria 
composta de tres membros eleitos pela assembléa geral dos 
accionistas. 

Art. 16 paragrapho unico. Supprima-se desde- o superin
tendente servira - até ao fim. 

Art. 17 parag-rapho unico. Substitua-se pP-lo seguinte: «Nos 
logares onde a companhia exercer a actividad13 das industrias a 
que se propõe desenvolver, terá a directoria delegados, gerentes, 
prepostos e mais agentes que jnlgar necessarios aos interess,~s 
dos serviços, marcando :t todtJS elle,; as rcspectiv<~s attrilHtições e 
vencimentos, c tambem as lianças, nos ca:,;m; em qno so tiwrom 
c lias neces,;arias . .,. 

Art. 20. Supprima-se desde - o superintendente geral terá 
o vencimento tamhem annual de 18:000$- e diga-se em sub
stituição ao final - PStes vencimnntos, bem como os dos demais 
ompregados da companhia, serão p;lgos mensalmente. 

Paragr" pho nnico. Snppr'im:t-se- e o superintendente geral. 
Art. 21. Diga-::;c -50 acções - em Jogar do- 200 acções -

onde honver. 
Art. 2:3. Diga-se - O director que por espaço de 60 dias 

consecutivos deixar. (O mais corno no artigo.) 
Art. 26. Elimine-se. 
Art. 27. Em vez de - sete - diga-se - tres - e em vez 

de -cinco supplentes- diga-se- tres supplentes. · 
§ I . o Diga-se - pelo menos 2.') acções -, em vez de - pelo 

menos 100 :1cções. 
Art. 29. Elimine-se. 
Art. 30. Onde diz -depositar as suas acções no escriptorio 

da companhia até 31 de dezembro - dig-a-se - depositar as snas 
acções no escriptorio da companhia até 31 de março. 

Art. 31. Em vez de- mez de mar·ço- diga-se- no mez de 
maio. 

Art. 3:i. Accrescente-se- e outro de 5 "/o para deterioração e 
conservação do material lixo e fluctuante. 

DECRETO N. 981 - oi 8 DE AGOSTO DE 1892 

Approva a reforma dos estatutos da Companhia Agricola e Commercial 
do Brazil 

O Presidente da Republicv. dos Estados Unidos do Brazil atten
dendo ao que requereu a Companhia Agricola e Commer~ial do 
Brazil, devidamente representada, resolve approvar a reforma 
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de seus estatutos, de accordo com as alterações que a este acom
panham e que foram votadas pela assembléa geral de accionistas 
de 30 de abril do corrente anno. 

O Ministro de Estado dos Negocies da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faca executar. 

Capital Federal, 8 de agosto de 1892, 4" da H.epublicn. 

FLORIANO PEIXOTO. 

8erzedello Corrêa. 

Alteracões dos estatutos da Companhia Agricola e 
· Commercial do Brazil, a que se refere o decreto 
n. 981 de 8 de agosto de 1892 

Art. 13. Em vez de-cinco-diga-se -seis. 
Mesmo artigo, § 6." Substitua-se pelo seguinte : Os directores 

vencet·ão o honorario annual de 6:000$, cada um, percei.Je.ndo 
mais a gratificação de 500.$ mensaes cada um os que occuparem 
os cargos de presidente, de director da secção commercial, de 
director da secção agrícola e de director da succursal de Santos. 

Mesmo artigo, § 7 .• Substitua-se pelo seguinte: O movimento 
das operações diarias, na séde da companhia, serít dirigido por 
um director. 

Tratando-se, porém, de assumpto que não seja de mero expe
diente, é necessaria a presença de tres directores, pelo menos, 
sendo válidas as deliberações accordes que elles tomarem. 

Na impossibilidade de se reunir numero legal, poderão os au
sentes, no paiz, votar per escripto, fazendo-se disso 6lxpressa 
menção na acta respectiva. 

Mesmo artigo, § 8.• Substitua-se pelo seguinte: A directoria 
escolherá dentre si, no acto de ser empossada, o presidente, o 
secretario e o director da secção commercial, o director da secção 
agrícola e o direetor da suceursal de Santos. 

Art. 14, § 11. As palavras-e por maioria de votos-substi
tuam-se pelas seguintes-e de conformidade com o disposto no 
§ 7" do artigo anterior. 

Art. 16. Supprima-se, alterando-se em conformidade a ordem 
numeral dos artigos subsequentes. 

Art. 17, §5. • Em vez de-vice-presidente-diga-se-presidente. 
Art. 19, § 5.• Em vez de-duzentos-diga-se-cem. 
Art. 30. Em vez de-5 a 10 "/o-diga-se- 5 °/0 no mínimo. 
Art. 31. As palavras-da assembléa geral-substituam-se 

pelas seguintes-da directoria, de accordo com o conselho fiscal. 
Art. ::l3. Em vez de-á do capital realizado-diga-se-a 50 "/o 

do capital realisado. 
Art. 3G. Supprima-se. 
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DECRETO N. 982 - DE 8 DE AGOSTO DE 1892 

Modifica o plano de uniforme para o TI:tL•Ihão Acadc!nico. 

O Vice-Presidente da Repnblica do~ Estados Unidos do Brazil 
resolve determinar que o plano de uniforme para o Batalhão 
Acarlemico, approvado pelo decreto n. 242 de4 de março de 1890, 
seja observado com as modificações que com este baixam assi
gnad'ls pelo general de brigada Francisco Antonio de Moura, 
.Ministro de Estado dos Negocios da Guerra, que assim o tenha 
entendido e faça executar. 

Capital Federal, 8 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FI,ORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio de Moura. 

Modificações feitas no plano de uniforme para o 
Batalhão Academico, a que se refere o decreto 
n. 982 desta data 

KEPI 

De panno azul ferrete, tendo Om,085 do altura na fronte e 
Qm,J05 na parte posterior, com a cinta de velludo azul da Prussia 
entre vivos daquelle panno; os quartos guarnecidos de tres 
tranças de ouro de Qm,ú02 de largura e no fundo um enfeite 
tambem da mesma trança em tres ordens parallelas. Na frente 
o emblema, dentro de uma cercadura formada por dous ramos de 
louro e carvalho com a altura de om,04 e largura maxima de 
Qm,055 e encimado de uma estrella com Om,OI de diametro, sendo 
o distinctivo duas carabinas cruzadas com as boccas voltadas 
para cima, tudo bordado a ouro sobre o mesmo velludo. 

DOLl\IAN 

O actual, tendo nas mangas. em vez de facha azul, carcella do 
mesmo velludo. Nas extremidades da gola teril. duas carabinas 
cruzadas em vez de barretes phrygios. As passadeiras serão de 
velludo da mesma côr com om,Ot de largura. Platinas sobre 
velludo da mesma côr e charlateiras as actuaes, tendo tlm vez 
de barretes phrygios, uma estrella. 

Capital Federal, 8 de agosto de 1892.- Francisco Antonio de 
Moura. 
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DECRETO N. 983 - DE 8 DE AGOSTO DE 1892 

Autoris'1. :t Companhia Paulista de Vias Ferreas e InnviaP.s a prolongar sun. 
linha ao porto de ~- SeUastião. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Paulista de Vias 
Ferreas e Fluviaes, e de accordo com a delibm•n<,>ão do Congresso 
N acionai, resolve conceder autor•isação it rne~lll:l companhia 
para prolong-ai' sua estr-atla, do Juodiahy ou do poriio mais con
veniente ao porto de S. Sehastião, com um l'a!:~al par.~. o de 
Santos, no gstado de S. Paulo, respeitado:; os dir·eitos das outras 
estradas existentes, dentro de cujas zonas privilegiaua~ não po
t!fl!·à, salvo accordo, recebet· ou deixar passageir·ns o car·gas, me
diante as cl<iusulas que com e~te baixam as~igr1ada~ pelo tenente
coronel Dr. Innocencio Sorzedello Corrêa, ~linistt·n d<J Eshulo 
dos Negocias lia Agricultura, Commercio e üiJms l'ublicas, que 
assim o faça executar. 

Capital Federal, 8 de agosto rle 1892, 4' da Repnblica. 

FI.ORIANO l'!êiXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

Olausulas a que se refere o decreto n. 083 
desta .~ata 

I 

E' concedida á Companhia Paulista de Vias Ferreas e Fluviaes 
autorisação para prolongar su:t estt·ada, fie Jundiahy on de ponto 
maiscooveniente,ao portodRS.Seilastiiio, no E~t<tdorle S. Paulo, 
com um ramal para o porto do Santos, respeitat\r)s o-; dii·eitos de 
outras estradas existentes, dentro de cujas zoua::; mio poderá, 
sal v o accordo, receber ou deixar pass:lgeiro~ e r:<tl'.'~·a~. 

H 

E' concedir\o a companhia o dir,li to rle clesn propriação, na 
fórnm do decreto n. 816 de lO de julho de IH:l5, applic,,do aos 
terrenos e mais propriedades, indispensavei::; á con:;trucção da 
estrada. 

III 

A companhia obriga-se a concluir todas as obr:.1s e inaugurar 
o trafego da estt·ada no prazo de cinco annos, a ·:onht!' •la data da 
approvação dos estudos, salvo caso de força maiot• a juizo do 
Governo. 
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IV 

Os estudos definitivos serão apresentados a approvação do Go
verno no pr:1zo de dons annos, a contar r la data do pre~ente con
tracto, salvo caso de !'orça maior a jnizn do Governo. 

v 

No pr:tzo de sessnnta rlia.~ depoi;; da. ontreg-a rins cstiHlos ao 
novm·nn, ~el'iio cllm; considerados appeov:ulo~. Si, pot'ÚIIl, o lio
vet·no ti vor de fazer alg-nrn:t objecção, a demora será accrescida 
ao prazo tia cl" usula 4a, salvo o caso em que a o~jecção seja de
vida a imperfeição dos estudos. 

VI 

A linha serà de via singela, podendo ser opportnnamente do
brada, o raio mínimo de 180 metros e a declividade maxima de 
2 °/o, podendo estes limites snr ultrapassados na travessia da 
serra do Mar, onde a companhia, si julgar conveniente, podera 
applicar systema especial, approvado pelo Governo. 

VII 

Os preços de transporte serão fixados em tarifas approvadas 
pelo Governo, não podendo exceder os fretes aos que actual
mente vigoram nas linhasem tra fego da compnnhia. 

VIII 

As tarifas serão revistas de cinco em cinco annos, e, quando se 
verificar que os dividendos tenham excedido de 12% em dous 
annos consecutivos, a companhia reduzirá as tarifas, de prefe
rencia para distancias longínquas. 

IX 

O Governo poclerà encampar a estrada que thz o objecto do 
presente contracto, além dos casos rle utilidade pnhlica, depois de 
20 annos conta, los ria data da inanguração do trafego de toda a 
linha, toma111lo pot• base a renda dos cinco ultimos annos e o 
juro offidal rle 5°/o, nunca pagando, porém, menos do que o custo 
da estrada. 

X 

Depois de concluída a estrada, a companhia se obriga a acceitar 
os prazos para transportes fixados nos regulamentos que o Go
verl!o expedir para as estradas rle ferro, sujeitando-se ás demais 
disposições regulamentares das mesmas. 
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XI 

No caso de desaccordo entre o Governo e a companhia sobre a 
intelligencia das presentes clausulas, a duvida será decidida por 
meio de arbitragem, na fórma das leis, sem mais recurso algum. 

XH 

A companhia entrará semestralmente para o Thesouro Federal 
com a quantia de 5:000$, destinada á despeza da fiscalização de 
suas linhas. 

XIII 

A companhia fica autorisada a construir no porto de S. Sebas
tião, como dapendencia da sua estrada e a ella directamente 
ligada uma ou mais pontes marítimas, para facilitar o serviço 
de descarga de materiaes para a sua estrada, podendo mais tarde 
utilisar-se das ditas pontes para o serviço de embarque e desem
barque de quaesquer mercadorias, mediante a recepção de taxas 
approvadas pelo Governo, não constituindo esta concessão privi
legio de especie alguma. 

XIV 

Em tudo qu[l,nto não estiver estipulado no presente contracto, 
regnlarão, no que lhe forem applicaveis, as disposições dos de
cretos n. 7959 de 29 de dezembro de 1880 e n. 6995 de 10 de 
agosto de 1878. 

Capital Federal, 8 de agosto de 1892.-Ser~edello Co1·rea. 

DECRETO N. 984- DE 8 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mais um batalhiio ele infantaria do serviço activo da Guarda Nacion"l da 
Capital Federal. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. 1.• Fica creado na Guarda Nacional da Capital Federal 
mais um batalhão de infantaria do serviço activo, com quatro 
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companhias e a designação de 13•, o qual será organizado com os 
guardas qualificados no cura to de Santa Cruz. 

Art. 2.• O referido batalhão ficará pertencendo á 4• brigadt. 
de inrantaria da mesma guarda. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 8 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. U84 A -DE lO DE AGOSTO DE 1892 

Ct·ea mais um regimento de cavallaria. de guardas nacionacs na comat·ca tle 
Jaboticabal, no Estado de s. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Jaboticabal, no Es
tado de S. Paulo, mais um regimento de ca vallaria de guardas 
nacionaes, com quatro esquatlrões e a designação de 52•, que se 
organizará com os guardas qualificados nas freguezias da mesma 
comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 10 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 985 - DE 10 DE AGOSTO DE 1892 

Crea um regimento de cavallaria de guardas naeionaes na comarca de Jahú, no 
Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado na comm•ca de Jahú, no Estado de 
S. Paulo, um regimento de cavalhtria de guardas nacionaes, 
com quatro esquadrões e a designação de 53•, que se comporá 
dos guardas alistados na freguezia de Bariry; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 10 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

l<'LORIANO PEIXOTO. 

Ftwnando Lobo. 
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DECRETO N. 986 - DB 12 DE AGOSTO DE 1892 

Concede autorisação á Companhia de seguros contra fogo Harnburgo Magda

burgo para estender as suas operaçõeg a.o Est:uio d~ ~~ Pa.ulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unirlos do Brazil, 
at•endendo ao que requereu a Companhia rle scg-nros contra fogo 
H<trnburg-o Mngclehurgo, devidamente representada, resol"e con
cedor-lhn antori~:1ção pam estender· ns suas opor·nçües ao Estado 
de S. Paulo, continwtndo sujei h ;\s clausulas que baixaram 
com o decreto n. 6547 de V'l de ahril de IR77 e rleve'ldo pl'een
chr>r as fo!'malidade,; preseriptas uo art. 47 do decreto n. 4:H de 
4 dn julho de 1801. 

O Miuistro de gstado dos Negocios d;t ;\gricultm·;•, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 12 rle agosto de 1892, 4° da Republica. 

FI.ORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

DECH,ETO N. 987 -DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Approva., com modificação, as alterações feitas nns est:-ttutns rla. Companhia 
Couunercio e Industrial do nrazit 

O Vice-Presidente da Republica do,; Estado,; Unidos do Brazil: 
Attendendo ao que requereu a Companhia Commercio e 

Industrial do Beazil, com séde nesta Capital, e representada 
por seu presidente Manoel da Veiga Menews, c thesoureiro 
José Manoel Teixeira, resolve approvar as alterações feitas nos 
respectivos estatutos, e a,Joptadas unanimemente por seus 
accionistas em nssembléa geral extraordinaria de 5 de julho do 
corrente anno ; reduzindo-se, porém, o art. 5°, de accordo com 

_os arts. 33 e 34 do decreto n. 434 de 4 de julho !le 1891. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrigues Alves. 
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Alterações feitas nos estatutos da 
Commercio e Industrial do Brazil, 
refere o decreto n. 987 desta data. 

TITULO I 

DA COMPANHIA E SEUS FINS 
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Companhia 
a que se 

.\rt. I" ~ 5. 0 Explorar, comprar, vender cacáo, baunilha, 
canella, cêra, etc., animando o cultivo desses productos e 
outros nacionaes, e estabelecer agencias de seus ncgocios onde 
lhe convier. 

§li." Fazm· opm·ações bancarias. 
Art. 3. 0 Seu capital é de 1.000:000$, dividido em cinco mil 

acções de 200$. cada uma. 
Art. 5. 0 Augmentem-se os juros da móraa 2% ao mez. 

TITULO li 

DOS ACCIONISTAS 

Art. 8.• Altere-se-com fJuinzedias de antece•lencia. 
Art. 9. o Substitua-se-o accionist:t terá por cada dez acções 

um voto. 

TITULO IIl 

DA ADJIIINISTRAÇÃO 

Art. lO. A companhh será administra•la por dons membros, 
sen•lo-prcsidente e thesoureiro. 

Art. li. A directoria serit eleita de tres em tres annos, podendo 
ser reeleita. 

Art. W. As deliberações da directoria serão mencionadas nas 
actas respectivas o lavradas pelo secretario. 

Art. 17. Os directores perceLer·ãu mensalmente 500$ cada um. 
Art. 18. Compete ao •lirector e presidente.: 
§ 1. • Assignar os balancetes e balanços, por o-pague-se

em todas as contas, assignar os cheques e títulos de responsa
bilidade com o thesoureir•o. 

11.rt. 19. Compete ao director-thesoureiro : 
§ I. 0 Substituir interinamente ao presidente na falta deste 

nos casos de impedimento ou ausencia temporaria. 
§ 2." Accrescente-se:- assim como assignar os cheques 1ir

mat!os pelo pr·eshiente. 
§ 3.• A administração technica dos estabelecimentos da com

panhia, e para este fim, indicarà á directoria a nomeação e de
missão dos empregados, que tiverem de servir sob sua direcção 
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technica, bem como a designação dos respectivos vencimentos e 
gratificações, e tinalmente proporá todas as medidas necessarias 
ao bom andamento da companhia nos estabelecimentos sob sua 
direcção ou gerencia. 

TITULO IV 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 23. Os membros effectivos do conselho fiscal servirão 
gratuitamente. 

TITULO V 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 25. Diga-se-cujas acções estejam inscriptas em seus nomes 
pelo menos 15 dias antes da reunião. 

Al't. 26. O accionista poderá fazer-se representar em assem
bléa geral por outro accionista com poderes especiaes. 

TITULO VI 

DOS LUCROS, D!YIDENDOS F. FU:>;DO DE RESERVA 

Art. 34. Crear-se-ha um fundo de reserva, que não se elevará 
a mais de 50 % do capital da companhia, tit·ando-se para esse 
lim todos os annos dos lucros liquidos 25 %, até ser preenchido 
esse fundo de reserva. 

DECRETO N. 988 - DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

o\pprova os estudos definitivos da linha entre Jaraguá e a cidade de Palmeira 
dos Indios, apresentados pela Companhia Estrada de Ferro Central Ala
goana. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferr~ 
Central Alagoana, resolveapprovar os estudos definitivos, pela 
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mesma apresentados, da linha entre Jaraguá e a cidade de Pal
meira dos Indios, de accordo com as alterações feitas a traço 
verde nas plantas que com Hste baixam rubricadas pelo chefe in
terino da 1• Directoria das Obras Publicas. 

O Teuente-Coronel Dr·. Innvcencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Correa. 

DECRETO N. 989 - DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

l'rorogn por tres mezes o prnzo mnrcndo na clnusuln 6' ri o decretou. 9741 
de !Jirlc nbdl de 1~87. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
attendendo ao que requereu a Companhia Industrial e fie Con
strucções Hydraulicas, cessionaria, por decreto n. 1078 de 28 de 
novembro de 1890, do privilegio concedido pelo decreto n. 9741 
de 9 de abril de 1887, para construcção, uso e goso de um canal de 
navegação entre a Laguna e Porto Alegre, resolve prorogar por 
tres mezes o prazo marcado na clausula 6" do alludirlo decreto 
n. 9741, para apresentação dos estudos definitivos. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da Republica. · 

FLORIANO PEIXOTO. 

SerzedeUo Correa. 

DECRETO N. 990 - DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Reorganiza a Guarda Nacional da Capital rle S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
resolve decretar : 

Art. 1.• A Guarda Nacional da Capital do Estado de S. Paulo 
tlcará constituída. com os batalhões de infantaria do serviço activo 
ns. I e 2 e do 1° do serviço da reserva, ja organizados; do de 
n. 107 a que fica elevada a }a secção do serviço activo, e dos de 
ns. 108, W9, IlO, !li e ll2 do mesmo serviço e 47, 48 e 49 do 
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da reserva e I o •le artilltarht de posição; dos regi'l1entos de ca
vallaria sob ns. ;37 e :~8 e uo de artillmri<t •lo campanha sob n. 1, 
or:t creado~. 

Art. 2. o Os referidos corpos de inf<tntaria terão quatro com
panhias, os de cavallaria quatro esquadrõos e os de artilharia 
quatro lmti;J•ia,; c:tda um e serão organizados: 

O 1° batalhão rlo infantaria, no districto de N. S. da Assum-
pção da Sé; 

O 2°, no do Senhor Bom Jesus de Mattosiuhos do Braz; 
O 3", no de N. S. do O'; 
O n. I 08, no de N. S. da Conceição de S. Bernardo ; 
O n. 109, nos de N. S. da Conceição de Santa Ephigenia e N. 

S. da Penha de França; 
O a. llU, nos de N. S. da Concnição dos Gn:u·ulhos " N. S. da 

Consolação ; 
O n.lll,nos de S.João Baptista eN.S.do Desterro •le Juquery; 
O n. ll2,nos de Santo Amaro, N.S.dos Prazeres e Sant'Anna. 
Art. 3. 0 Os batalhões da reserva serão organiz:11los: 
O 1°, nosdistrictos do l 0 e 2° do serviço activo; 
O 2°, nos rle ns. 107 e 108; 
O 3°, nos de ns. 109 e 110; 
O 4°, nos de ns.lll e 112. 
Art. 4. 0 Os regimentos de cav:l!laria e os corpos de artilharia 

serão organizt<dos nos distl'ictos da rcleri•la comarca. 
Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLOlUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 991 - DN 12 DE AGOSTO li E 18!)2 

Crca nm bat~lhiio de guardas nacionaes do serviço dfl. re~ervn. na comarcn. de 
Gut·upá, no Estado do Pará.. 

O Vice-Presi•lento drL nepnhlica dos Estrvlos Unidos •lo Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Gurupit, no Estado 
do Pará, um hatalhão de guardas nacionaes do serviço da re
serva, P-Om qnatro companhias e a rlesigrmçiio <lo l(jo, que se or
ganizará nas l'rogneúas da mesma comarca; !'evog;tda:; as dispo
sições em contrario. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4° da. Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 992 - DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea m~tis um batalhão de infantaria de guardas n&eionaes na eomare& de 
Macapá, no Estado do Pará. 

O Vice-Presidente da R.epublica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Macapá, no gstado do 
Pará, mais um batalhão de inranta.ria, com quatro companhias 
e a designação de 89•,~que se comporá dos guardas nacionaes 
qualificados na freguezia de BailiquA ; revogadas as disposições 
em contrario. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 993 - DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

RIAva á categoria de b~ttalhão :1. 3a secção de bat:tlhão do serviço :tetivo da 
Gu:trd:t N:tcionrtl d:t C:tpit:tl do Estado do Pará. 

O Vice-Presidente da Republica dós Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica elevada á categoria de batalhão, com quatro 
companhias e a de~igoação de 90•, a 3a secção de batalhão do ser
viço activo já organizado com os guardas naciooaes qualificados 
na freguezia de N. S. da Conceição de Bemfica, na Capital do 
Estado do Parà; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 994 - DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea um eommando superior de guardas n&eionaes na comarca de Braganç:t, no 
Estado de s. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. I.• Fica creado na comarca de Bragança, no Estado de 
S. Paulo, um commando superior de guardas nacionaes, que se 
comporá de dous batalhões de infantaria do serviço activo, com 
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quatro companhias cada um e as designações de 146" e 147", do 
um batalhão da reserva, igualmente com quatro companhias, sob 
n. 69, e de um regimento de cavallaria. com quatro esquadrões 
e a designação de 58°, os quaes se organizarão com os guardas 
qualificados nas freguezias da mesma comarca. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de agosto do 18!)2, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 995- DE 12 DE AGOSTO DE 18!)2 

Crea um ~atalhão de infantaria de guarda~ naciona.es na comat·ca de So

limiJes, no Estado tio Amazonas. 

O Vice-Presidente da Republica. dos EstaJos Unidos do Hrazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Solimões, no Estado 
do Amazonas, um batalhão de infantaria, com quatro companhi
as e a designação de 23", quo se comporá dos guardas nacionaes 
qualificados na freguezia do Rio Juruá; revogadas as disposições 
em contrario. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 

DECRETO N. 996- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea um commanrlo superior de guardas nacionaes na comarca de Uapo
ranga, no Estado de Sergipe. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica crea.do na comarmt de Itaporanga, no Es
tado de Sergipe, um commando superior de guardas nacionaes, 
que se comporá de um batalhão de infantaria do serviço activo, 
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eom quatro companhias e a designação de 36°, de um batalhão da 
reserva, tambem com quatro companhias e a designação de 5°, e 
de um regimento de cavallaria, com quatt·o esquadrões e o n. 3, 
que se organizarão com os guardas qualificados nas freguezias 
da mesma comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Fedem!, 12 do ago.;to de 18!>2, '1" tht Itepnblica. 

FLOltiANO PEIXOTO. 

Fernt~mlo Lobo. 

DECRETO N. 997- DE 12 m: AGOSTO DE 18!)2 

Cret\ um commanilo superior de guarrlas nac10naes na comarca de llutplilll, 

no Estado de Sergipe. 

O Vice-Pr·esideute d<t H.epuhlica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretat·: 

Art. 1." I<"ica creatlo na comarca de Buquim, no Estado de 
Set•gipe, um commando superior de guardas nacionaes, que se 
compora de um batalhão de inf,mtaria do serviço activo, sob 
n. 37, de um batalhão da reserva e a tlesignaçii.o de 6°, com 
quatro companhias ca,da um, e um regimento de c,wallaria, com 
quatro esquatlrões e a designação de 4°, os quaes se organizarão 
com os guardas qualificados nas freguezias da comarca. 

Art. 2.0 Revogam-os as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4° da RepuiJiica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 998- DE 12 l>E AGOSTO DE 1892 

Crea mais dous batalhões de infantaria de guardas naciona.es na comarca 
do Ic~j, no EsLa.do do Ceará. 

O Vice-Presidente da B.epubliett dos EstaLlos Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. l. o Ficam creados na comarca do lcó, no Estado do 
Ceará, mais dons bata.lhões de infantaria do servi•:o activo, com 
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quatro companhias cada um !3 a~ designaçõ~s. df3 74• e 75•, os 
quaes serão organizados, o pr1me1ro no mummp1o de Aurora e 
o seguudo no de Tracema, pertencentes á mesma comarca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 999- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea. ma.is um batalhão de infantaria de guardas nacionae~ na comarea de 
Baturité, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estauos Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Baturité, no Estado 
do Ceará, mais um batalhão de infantaria de guardas nacionaes, 
com quatro companhias e a designação de 88•, que se organizará 
com os guardas qualificados nas freguezias do município de Jm. 
turité, pertencente á referida comarca ; revogadas as disposições 
em contrario. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1000- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mais dous batalhões de infantaria do serviço activo e um regimento 
de cavallaria de guardas nacionaes na comarca de Aracaty, no Estado do 
Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Art. 1.° Ficam creados na comarca de Aracaty, no Estado do 
Ceará, mais dous batalhões de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias cada um e as designações de 81• e 82•, e 
um regjlnento de cavallaria, com quatro esquadrões e a designa
ção de 25°, 
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Art. 2. o Os referidos corpos serão organizados : 
O 81• batalhão de infantaria, na freguezia de S. Bernardo das 

Russas; 
o 82" batalhão de infantaria, na do Limoeiro; 
O regimento de cavallaria. nas freguezias da comarca. 
Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO P EUOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1001- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mais um batalhão de infantaria do serviço activo de guardas nacionaes na 
comarca de Jp{!, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Ipú, no Estado do 
Ceará, mais um batalhão de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias e a designação de 85•, o qual se organizará 
com os guardas qualificados nas freguezias da referida comarca ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1002- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mais um batalhão de infantaria de guardas na.cionaes na comarcà de 
lgua.t{!, no Estado do Ceará I 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de I~uatú, nc. Estado do 
Ceará, mais um batalhão de infantaria do serviço activo, com qua
tl•o companhias e a. designação de 84•, o qual será organizado com 
os guardas qualificados no município da Varzea Alegre, dare
ferida comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1003 - DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mais um batalhão de infantaria de guardas nacionaes na comarca do 
J:u·dim, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica, creado na comarca do Jardim, no Estado do 
Ce<trá, mais um batalhão de infantaria de guardas nacionaes, 
com quatro companhias e a designaç'io de 83", que será organi
zado com os guardas qualificados nus freguezias rla mesma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Ferleral, 12 de agosto de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1004- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mais dous batalhões de infantaria do serviço activo e um da reserva de 
guardas nacionaes na comarca do ltapipoca, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil 
reso1 ve decretar : 

Art. 1.° Ficam creados na comarca do !ta pipoca, no Estado do 
Ceará, mais dous batalhões de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias cada um e as designações de 86° e 87°, e um 
batalhão da reserva, tambem com quatt·o companhias e a desi
gnação de 4lo. 

Art. 2. • Os referidos corpos serão organizados: 
O 86° batalhão de infantaria, no município do Arraial; 
O 87° batalhão de infantaria, na freguezia do Paracurú ; 
O 41" batalhão da reserva, nas freguezias da mesma comarca. 
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de agosto tle 1892, 4° rla Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Feruanclo Lobo, 
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DECRETO N. 1005- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mnis dou~ batalhões de infantaria do serviço acti<•o e dons batalhões da 

reservn. de guardas un.cionaes na comarca. tle Qnixora1noUim, no Estado do 

Co:tr!t. 

O Vice-Presidente d<t Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Ficam creados na comarca •I e Quixeramobim, no 
Estado do Ceat•á, mais dous batalhões de infantarin. do serviço 
activo, com quatro companhias cada um e as designações de 
76• e 77•, e dous batalhões do serviço da reserva, tambem com 
quatro companhias cadn. um e as designações de 38• e 39•, os 
quaes serão organizados com 0s guardas qun.lificados nas fre
guezias da mesma comarca; revogadas as disposições em con
trario. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da Republic::~.. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1005- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crna mais um batalhão de infantaria do serviço activo e um batalhão da reserva 
tle guardas nncionaes na comarca de Baturité, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. I. • Ficam creados na comarca de Baturité, no Estado do 
Ceará, mais um batalhão de infantaria de serviço activo, com 
quatro companhias e a designação de 78°, e um batalhão da 
reserva, tambem com quatro companhias e a designação de 400, e 
que serão organizados, o primeiro no município de Aracoyaba e 
o segundo nas freguezias da comarca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Cnpital Federal, 12 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLOTUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo, 
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DECRETO N. 1007- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mais dous batalhões de infantaria e um regimento de cosallaria de 
guardas nacionaos na ~01narca do C rato, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Art. }.o Ficam creados na comarca do Crato, no Estado do 
Ceara, mais dous batalhões de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias cada um e as designações de 79<> e 80°, e um 
regimento de cavallaria, com quatro esquadrões e a designação 
de 24°. 

Art. 2.0 Os refei·idos corpos serão organizados: 
O 79° batalhão de infantaria, no município de Missão Velha; 
O 800 batalhão de infantaria, no de Barbalha ; 
O 24° regimento de cavallaria, nas freguezias da mesma co

marca. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario .• 
Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1008- DE 12 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mai.-. um regimento dd cavalla.ria de guardas nacionaes na comarca de 
Viçosa, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica. creado na comarca de Viçosa, no Estado 
do Ceará, mais um regimento de cavallaria de guardas na
cionaes, com quatro esquadrões e a designação de 26°, o qual se 
organizará com os guardas qualillcados na freguezia de S. Ben&o 
dicto da mesma comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1009- DE 16 DE AGOSTO DE 1892 

Eleva á. categoria de regimento o 150 esquadrão de cava.llaria de guardas 
nacionaes da comarca. de Ca.çapa.va., no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica elevado á categoria de regimento com 
quatro esquadrões e a designação de 57•, o 15• esquadrão ,Ie ca
vallaria de guardas nacionaes da comarca de Caçapava, no Es
tado de S. Paulo, o qual serã. organizado com os guardas 
qualificados nas !reguezias da mesma comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 16 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1010- DE 16 DE AGOSTO DE 1892 

Crea mais um regimento de cava.lla.ria de guardas nacionaes na comarca. do 
Rio Claro, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Rio Claro, no Es
tado de s. Paulo, mais um regimento de cavallaria de guardas 
nacionaes, com quatro esquadrões e a designação de 56•, que se 
organizará com os guardas qualificados nas freguezias da refe
rida comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 16 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1011-DE 16 DE AGOSTO DE 1892 

Crea um commando superior de Guarda Nacional na comarca de Ta.tuhy, no 
Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Art. I.• Fica desligada da comarca de Sorocaba a força dà 
Guarda Nacional qualificada. na de Tatuhy, ambas no Estado de 
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s. Paulo, e com ella creado um commancto superior da mesma 
guarda, que se comporá. do 6• batalhão de infantaria do serviço 
activo e 4" batalhão da reserva, já organizados e ora reduzidos a 
quatro companhias cada um, e de mais tres batalhões de infan
taria, com quat1·o companhias cada um e as designações de 141•, 
142• e 143•, de dous batalhões da reserva, tamuem com igual 
numero de companhias cada um e as designações de 67° e 68,, e 
um regimento de cavallaria, com quatro esquadrões e a desig
nação de 54•, ora creados, os quaes serão organizados nas fre
guezias da referida comarca. 

Art. 2." O local da parada dos corpos novamente creados 
será determinado pelo respectivo commandante superior. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 16 de agosto de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1012- DB 16 IJE AliOSTO DE 1~92 

Cren. um regiUiento de cavallaria. de guardas n::tcion:\eS na eomarc~ de 
Lor·ena, no Estado de s. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica do::; Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Lorena, no Estado 
de S. Paulo, um regimento de cavallaria, com quatro esqua
drl'les e a desi~nação de 55°, que se organizará com os guardas 
nacionaes qualificados nos districtos da comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 16 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenumdo Lobo. 

DECRETO N. 1013- DE 16 DE AGOSTO DE 1892 

Declara <Jlle os empregados das Inspectorias de l'orto• MaritiuJos 8i.•o contri
huintes do ::\!ont~p:a ohl'igatl)rio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que expoz o Ministro de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, e considerando que as 
Inspectorias dos Dlstrictos de Portos Maritimos, creadas pelo de· 
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ereto n. 1109 de 29 de novembro de 1890, são repartições legal
mente constituídas e subordinadas áqnelle Ministerio, resolve: 

Artigo unico. Os empregados !.las Inspectorias dos Districtos de 
Portos Marítimos são considerados contribuintes do Montepio 
obrigatorio creado pelo decreto n. 1045 de 21 de novembro de 
1890, observadas as disposições deste dect•eto e do regulamento 
que baixou com o de n. 942 A de 31 de outubro do dito anno, a 
que o mesmo se refere. 

O Ministro de Estado do1; Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Ferleral, 16 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

Fr.OLtiANO PEIXOTO, 

Serzedello Corrêa. 

DECRETO N. 1014- DE lü DE AGOSTO DE 1802 

Approva os estudos de !JU.G74m,30 de linha de ll:lt•t•a Mansa a Cato.lão, nprc

seutados pela Companhia Estrada d" :Fert"o Oeste de !l!inas. 

O Vice-Presidente da Republ!ca dos Estltdos Unidos rlo Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro Oeste 
de Minas, resolve approvar os estudos de 96.67400,30 de linha 
de Barra Mansa a Catalão, apresentados pela mesma companhia, 
de acoordo com as modificações indicadas a traço azul nas plan
tas que com este baixam rubricadas pelo chefe interino da Pri
meira Directoria de Obras Publicas. 

O Tenente-Coronel Dr. hmocencie Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o faça cumprir. 

Capital Federal, 16 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Co1·rêa. 

DECRETO N. 1015- DE 16 DE AGOSTO DE 1892 

Declara s~m effeito o decreto n. 471 rle i <la agosto de 1R:li que conc3de privi
legio pn.rn. construcç.io, uso e g-oso de ra.maes ferreos cnnvergentes ~i E:str·tula 
de Ferro Central do Brazil. 
' 
O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 

attendendo que a concessão com privilegio para construcção, uso 
e g-oso do ramaes ferreos convergentes â Estrada de Ferro cen ... 
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trai do Brazil, e:lfectivada pelo decreto n. 474 de I de agosto de 
1891, ao tenente-coronel Joaquim Ignacio Pereir:t de Siqueira e 
engenheiro Oscar Pinto, não cabia ao Poder Executivo etre
ctual-a, não só por encerrar favot•es que unicamente podiam ser 
conferidos pelo Congresso Nacional, mas tambem por não se 
achar incluído em nenhum dos casos estipulados pelo decreto 
n. 524 de 26 de junho de 1890 ; resolve declarar sem atreito o 
refet•ido decreto n. 474 de 1 de agosto de 1891, ficando annulla
dos todos os actos delle consequentes. 

O· Tenente-Coronel Dr. lnnocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o faça cumprir. 

Capital Federal, 16 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serz6deUo Corrêa. 

DECRETO N. 1016 -DE 20 DE AGOSTO DE 1892 

Crea um com mando Superior de guardas nacionaes na comarca de Santa Rita 
do Paraizo, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. E' creado na comarca de Santa Rita do Paraiw, 
no Estado de S. Paulo, um commando superior de guardas na
cionaes, que se comporà de um batalhão de infantaria do serviço 
activo, com oito companhias e a designação de 136•, e um dito da 
reserva, tambem com oito companhias e a designação de 64•; re
vogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 20 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1017- DE 20 DE AGOSTO DE 1892 

Declara effectiva. a tra.nsferencia da. concessão constante do decreto n. 1060 de 
2ll de novembro de 1890 á Companhia. Geral de Melhoramentos em Per
nambuco. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Ger'l.l de Melhora
mentos em Pernambuco, resolve declarar effectiva a transfe-
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rencia que foi feita pelo decreto n. 585 de 3 de outubro de 1891, 
da concessão constante dos de ns. 1060 e 1235, de 22 de novembro 
de 1890 e 3 de janeiro de 1891, para a construcção, uso e goso da 
Estrada de Ferro de Caruarú. ao Crato, comtanto que o seu ponto 
inicial seja Nazareth, e regulando as clausulas que acompa
nharam os citados decretos. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o faça cumprir. 

Capital Federal, 20 de agosto de 1892,4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello CorrBa. 

DECRETO N. 1017 A- DE 20 DF. AGOSTO DE 1892 

Approva, com modificações, os estudos da Estrada de Ferro de TaubaM ao 
Amparo, na extensão de 72 kilometros. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereram os engenheiros Manoel Caetano da 
Silva Lara. e Roberto Normanton, commissarios da Estrarla de 
Ferro de Taubaté ao Amparo, resolve approvar os estudos da 
mesma. estrada, na extensão de 72 kilometros, com as seguintes 
modificações : suppre.,são do desvio na estaca 184-7,17, entron
camento duplo na Estrada de Ferro de Taubaté a Ubatuba, de 
accordo com o croquis junto aos mesmos estudos e, apresentar 
uma variante para substituição do tr-.tçado entre as estacas 425 
e 595, ou 290 e 500, de conformidade com as plantas que com 
este baixam rubricadas pelo chefe interino da Primeira Directoria 
de Obras Publicas. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas_assim o faça executar. 

Capital Federal, 20 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello CorrBa. 

Sr. Vice-Presidente da R.epublica - O conselho fiscal da 
Caixa Economica e Monte de Soccorro doH.io de Janeiro, 
em officio de 6 do mez proximo findo, que apresento a V. Ex., 
depois de referir ... se ao do dia lO de igual mezdo anno passado, 
em que sujeitou á approvação do Governo uma tabella do 
numero, classes e vencimentos dos empregados, submetteu á 
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metteu á minha apreciação nova tabella, pela qual pretende 
substituir a que se acha em vigor em virtude do decreto n. 10.263, 
de 6 de julho de 1889. 

Propõe ainda a extincção do Jogar de perito avaliador, cujus 
funcções Eerão desempenhadas por um dos fieis do thesoureiro, 
que tenha a nece;;saria aptidão profissional. 

Actuou no espírito do conselho, para suggot·ir esta pt·ovidenci<l, 
o ser difficil discriminar a responsabilidalle dos dous cargos -
tltesoureiro e perito - no caso de erro ou falta pt•emeditada do 
cumprimento do dever, por partl:l de qualquer desses emprega
dos, visto que, avaliado o penhor pelo perito, fica sob a guarda 
do thesoureiro (Reg. de 2 de abril de 1887, arts. 62 e 63); si 
depois reconhecer-se que o valor do objecto existente no estabe
lecimento é menor do que o mencionado na cautela e o perito 
contestar que o mesmo objecto seja o que fóra por elle avaliado, 
não tem a administração dados positivos para veriticar si a falta 
ou a má fé proveiu do perito na avaliação do penhor, ou si houve 
abuso de confiança por parte do tltesoureiro. 

O progressivo augmento que teem tido as operações reclama 
que seja elevado, de quatro a cinco, o numero de 1°• escriptu
rarios, e de oito a 10 o de 2'•; por isso, e mantendo a proposta 
de crear-se o log:J.r do archivista, que será nomeado pelo ~~onselho, 
e:r; vi do citoda reg., ~art. 53, n. 3, em vez de o ser pelo gerente, 
dentre os demais empreg;Hlos, como dispõe o art. 50, u. 12; 
bem assim, a eleva~.:ão dos vencimentos, justific;Hla pelo 
excessivo preço dos meios de subsistencia e das habitações 
nesta cidade, o conselho organizou a nova tahella, na qual ad
rlicionou ao vencimento do thesoureiro 700$, em compensação da 
responsabilidatlo que elle assume na avaliaçii,o do~ penhores nor 
seu fiel. -

Sendo appt·ovatla, o accrescimo 1le tlespeza fic<ll'it 1listi•ihuido 
assim: 
Gerente .•........•..............•.............. 
Contador •............••.•....................•. 
Ajudante do contador .............. 00 .. 00 ...... . 

4 I os esc ri pturarios a 400$000 ...•...•..•.•.•..••. 
I dito dito (emprego novo •..... ) ................ . 
8 2•• ditos a 400$000 •.••.••.•..•••.•..•.•••.•... 
2 ditos ditos (empregos novos) a 3:200$000 •...•..• 
Tltesoureiro (com o novo augmento agora pro-

posto) ...•..........•.•..•.....•.............. 
4 fieis a 400$000 .•••.•.•••.•••.•..•...•......... 
I dito (emprego novo) .......•....•.......•....• 
Archivista (emprego novo) ...................... . 
Porteiro .....•...•...........••................. 
2 continuas a 40$000 •.••.•..••...•..••.....•..• 

Deduz-se o vencimento do logar de perito •.•...... 

I :000$000 
500$000 
600$000 

1:600$000 
4:000$000 
3:200$000 
6:400$000 

1:200$000 
1:600$000 
3:600$000 
2:400$000 

~mo$ooo 
80$000 

26:480$000 
6:000$000 

20:480$000 
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Dn. exposição llo conselho fiscal e da demonstração do movi
mento de depositos nos annos tle 1889, 1890, 1891 e primeiro se
me.c;tre de 1892, verà V. Ex. não só que a proposta não onera o 
orçamento do Estado, porqtie aquelles estabelecimentos toem 
renda propria, como que o extraordinario movimento de <1epo
sitosjustilica perfeitamente a sua acceitação. 

Nestas condições, tenho tt honra de apresentar it. approvaçáo 
de V. Ex. o decreto e tahella. juntos. 

Capital Federal, 23 de agosto de 1802, 4• da l-:.epulJlica.- F. 
de Paula Rodrigtle-' Al1les. 

DECRETO N. 1018- DR 23 DR AGOSTO DF. 1892 

Altet·a o rogul:unento appt·ovado por decreto n. \1738 <I e 2 de abril de 1887 e dá 
nova tabella de empregados da Caixa Economica e .\Ionte de Soccorro do 

Rio de Jan~iro. 

O \'ice-Presidente da Republica dos Bstados Unidos do Brazil. 
attendendo ao que representou o conselho liscal da Caixa Eco
nomica e Monte de Soccorro desta cidade, resolve: 

Art. L" E' extincto o Jogar de perito, cujas oiJrigaçõeR serão 
dnsempeuha.das por um dos fieis tio thesourciro, o qnal tenha a 
neccssaria nptid<l.o profissional para S8rvir de avaliador do Monte 
de Soccorro, e creado o emprego de archivista, que ser:i. provido 
pelo Conselho Fiscal, de conformidade com o art. G5, n. 3, do re
gulamento expedido por decreto n. 9738 de 2 de abril de 1887. 

Art. 2. 0 O numero, classes e vencimentos dos empregados são 
os d;t tabella annexa, pela qual fica substituída a que baixou com 
o decreto n. 10.263 de 6 de julho de 1889. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça. 

executar. 
Capital Perleral, 23 de agosto de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodl'igue.• Alues. 
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Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da 
Caixa Economica e Monte de Soccorro do Rio de Janeiro, a 
que se refere o decreto n. 1018 desta data 

I gerente •........•...••.•..•...•..•.•••... 
I contador ..•..•..•.•.•.•...••..•.....•••... 
1 ajudante do contador •..•...•..•...••.•..•. 
5 1°• escripturarios, a 4:000$000 ••..•......••• 

lO 2<>• escripturarios, a 3:200$000 .......•..•... 
I thesoureiro ..•.......•••.............•...•• 
5 fieis, a 3:600$000 ....•••••.....••.......•.. 
I archivista .......•.•...••......••....••.... 
I porteiro ••••••....•...•••.•.•...•••..••••.. 
2 continuas, a I: 440$000 •..•••........•..... 

28 
OBSERVAÇÕES 

9:000$000 
6:300$000 
4:800$'<)00 

20:000$000 
32:001000 7:200 000 
18:000 000 
2:40 000 
2:700$000 
2:880$000 

105:280$000 

I.• A terça parte dos vencimentos· será considerada gratifi
cação devida pelo effectivo exercício, sendo a importancia de 
dous terços ordenado. 

2.• O fiel que servir de pagador vencerá de gratificação mais 
600$000. 

3. • O que exercer as funcções de perito-avaliador terá, em 
vez de gratificaQão, uma porcentagem deduzida dos premios au
feridos dos emprestimos, arbitrada annualmente pelo conselho 
fiscal, tendo em vista a média dos tres ultimos annos, de modo 
a produzir approximadamente um terço do vencimento marcado 
nesta tabella áquelle emprego. 

Capital Federal, 23 de agosto de 1892.- F. de Paula Rodrigues 
Alves. 

~~ 

DECRETO N. 1019-DE 23 DE AGOSTO DE 1892 

Crea um batalhão de infantaria de guardas nacionaes do serviço nctivo na 
comarca de S. João da Barra, no Esbdo do Rio de Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo uriico. Fica creado na comarca de S. João da Barra, 
no Estado do Rio de Janeiro, um batalhão de infantaria de 
guardas nacionaes do serviço activo, com quatro companhias e a 
designação de 36°; revogadas as disposições em contr..trio. 
t Capital Federal, 23 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DI~GH.ETO N. 1021 (')- )1[•: :!:l !I F. MWSTO J>E lHD! 

A ppro\':t :t vari:tntP ao trnçaílO da E.~trada (1~~ FeiTO rle Pelota~ ;ht colou ia~ 

de S. JJoureu~.o. na l1a.rt.e rel~1th·a an r:l.ln:l.l d:t Tabl:ub. 

O Vieo-Prosi•lent.o da H.opnblica dos Estatlos lini•lo~ do Bl'azil, 
attcmlondo ao quo rcqiierou a gmpreza Industrial e Constructora 
do H.io Gran•lo do Sul, cessionaria da Estradrt de Ferro t!e Pe
lotas ús colonias de S. Lourenço, resolve approvar a variante ao 
tmçarlo da mesma estrada, na parte relativa ao ramal da Ta· 
lilada, pam quo a linha tenha o seu ponto inicial na e:itaca o, 
igmtl á estaca lü5+17, entt·e a praçr. da Constitniçiio e a estação 
tia Estrada de !<'erro Rio Grande a Bagé, de accortlu com a 
planta que com este baixa rubricada pelo chefe interino d:t 
primeira Dit·ectoria de Obras Publicas. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Serze•lello Corr•ia, 1\linistro 
rio Estado dos Negocius da Agricultm·a, Commercio n OIJras 
l'ub!icas, assim o faça executar. 

Capital Federal, ~3 de agosto de 189:!, 4" da Repuhlica. 

FLOH.IANO PEIXOTO. 

Ser;;edello Corr::a. 

JJEClmTO N. 1022- DE 23 DE AllOSTO IJE IHU2 

]muna o contr:tdo co111 a eeaní Jfarl.Jow· Uutporation, limit1'd, dr~ accordo cout 

a I" i n. ftR de 7 <I(• junho •I e 18D~a 

O Vice-Presi<lente ria Ropul.Jiica dos Estados Unidos do Brazil, 
de conf,Jrmirlade com o :~rt. I• da lei n. 48 de 7 de junho de 18\)2, 
J'esolve innovar com a C'l?aní llorbour eorporntio11, lil)l.i/ctl o 
eon!I'acto approvado por decreto n. 8943 A de 12 de maio •lo ws:l, 
mediante as claw;nlas quo com este baixam assignados pelo Dr. 
lnnocencio Serzedello Corrêa, Ministro tle Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o faça 
mwcutar. 

Capital Federal, 2:3 de agosto de 1892, .(o da RepuiJlica. 

FLORIANO PBIXOTO. 

Serzedello Corn?tt. 

(') Com o n. 1020 não houve acto. 
Poder Executivo i8\J2 2l 
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Clausulas a que se ref"ere o decreto 
n. 10~~ desta data 

Dentro do prazo de tres annos, no maximo, deverão ficar con
cluídas todas as obras de melhoramentos referentes a quet•ra
mar, viarlncto, drng-ngem do rmcorarlonro, bem como a:; ot····1~' 
arcT'nscirlas e indkarlns no;; planos npt'CS<''It:>llos pela comp;v: •h. 
a(]ni annexos, alúm rle outra,; que se tornaJ'"Ill 1'0Cf'S~•trh:~ por ,,J,_ 
c;crvaçõcs posteriorns, licandn a nwsma roJII(l:IJJiii<t rec;pow-.• vd 
pela restitni~·ii.o dns profnwlit!arlc,; do agna IJeCfl~Sal·ias n f.tcili·ar 
no porto da Fortaleza não só o embarque tle mcrcrulori:1s, COIIhl o 
movimento •le mnnohrn::; rle tor!os os navios qnc demandn.r.m1 
:>!Juelle podo. 

li 

No prazo rlc sei~ mcze~. a contar rle::;ta data, rln;-cri'ío sor s::h
mettida:-: it approv:l:;iio do Governo as plantas e niv<~l:nnon:. •s, 
com todos os detalhe,; e orçnmentos da::; ohra::; accrcseid:t;; n 'l'ln 
forem necrssaria~, tle nccordo com a clansuln. pri.nrira .. 

lll 

Para a execução das obras 11 para os re~pect.i;-os mn I cri~.l1~ ~o· ão 
adoptados os preços inseridos na memor!a .i lt'il i licn I;..,-,, n.pr(ls ·n
tada pela companhia ao Congresso Nacional em :!! de :'"'"m·wo 
de IR9l, nas paginas 4\.l o 51 (anncxos A o B). 

IV 
O Governo porlorit mandar <lomolir, morlillcaJ• ou mesmo ~'nh!'<::;

tilr qnalqnet• dos trabalho;; relativos ús obrr~s aec!'oscirlas, •: •11-
forme os resnll:ulos obtidos pela expr·riNtcia ·~ p1':1tica <lo In :ti, 
as !]H:lOS sm·viriioainda para determinar a •;xtonsiio do eada •. : :a, 
inclusive dragagem, ~em maisonm; para o Est:•dn. 

i\ <:omp~tnhia apt'Pf'<>llt:n·it ao respndivo inspr'r·lor· do distr:do 
mnritilllo, trimr·ns:tlmcnte e ou1 •lnm; d•pta~, •·om torlos os rk'a
lhe,;, os rln,.;enhos das olu-a~ exccutarla!'-1, '11ndo nma dessas c,·,·.i;~s 
devolvida e ruhr·iradn pelo Illt>smo insp(l"tnr. rl(lpois das Yct·ii~.::.t
ções a qne tiYflr rle proceder. 

A companhia terá em serviç.nnma on n1ai~ dr::1gas apePfei•, •a· 
das e de forç~ conveniente, assim como m<ttoria l neca,;sario i tra 
cxcavar n remover, no prazo flStipnlado no prnRente colltt•:, to 
toda a área de dentro do ancoradouro e o canal, tendo em " ,t.: 
igualmente a satisütção das nocAssidadcs das ernhat·caçõe:; , m
pregadas no serviço de cabotagem. 
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VI 
A garantia de juros de 6 o 1 o ao anno sobre o capital maximo de 

4 . }:7 4: 0005; será pnga por semestres, na fórma ate agora obser
va.:a e peb tempo de 25 a!lnos, de accordo com o art. }o da lei 
n. 48 de 7 de julho de 1802 e disposições vigentes. 

VII 

Caducar:\ este contmcto, sem direito a indemniznçã.o alguma, 
si dentro dn prazo de tre~ annos eslipulatlos não estiver entregue 
ao traf.·go o por·to da Fortai,Jza 0 concluídas turlus as ohras ue
ceFsarias, tle modo :t tornai-o eJllciente e mantido com este ca
rnrter, co11forme foi proposto ao Governo ca ltepui.Jlica pelo re
pr' sentao to da companhia. 

YIII 

~-er:'t, rlesJc logo, suspensa a gar:mtia de juros, si dentro do 
pr: w de 11111 anuo não estiverem funccionawlo as dragas e na 
fal 'a •.!e cumprimento de qu dfJuer das clausulas estabelecidas. 

IX 

Ficam em inteiro e pleno vigor todas as disposições anteriores 
nãr' revog•L•bs pelas pre;,entes clnusulas. 

Capital Federal, 23 de agosto de 18\J2.- Serzedello Co1·rGa. 

DECRETO N. 1023- DE 23 DE AGOSTO DE 1892 

Cr,,a mrti~ wn hat:tlhão d~ infantaria. de guar,ln.s nacionac~ n~ comarca. de 

Lnxra~ ]Jiamantinas, no E:--;tado d::~. Bahia. 

o Viec-l'rcsidento da Rcpublica dos Esbuos Unido3 1lo Brazil 
re:,ol v e d<·erctar o seguinte : 

,~rtigo u:Jico. ~·'ica creado na comarca de Lavras Diamantinas, 
Ill> Estado da Bahia, mais um batalhão de infantaria, de t)Uatro 
em.tpanhia~ e a d<•signação de 13tl", que se comporit dos guardas 
n~,·ion.aes qualificados ~o município de Palmeira~; revogadas as 
th~:lOSJçõe~ em contrariO. 

Capital Federal, 23 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FJ,ORIANO PEIXOTO. 

Fer111mdo Lobo. 
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DECRETO N. 102·1 - !IE 2:1 DE AGosTo ng 1802 

Gt·P:t lltai-.: t1·••s h:ltalhú,~s cJ,. infn.utal"in. ,(,~ guat·•las un.cioua~·' n:t •·numn~:t 1lt• 

It.alniana. no E:-:.tado 1le ~Prgipt~. 

O Vío:o·l-'I'osidento o la Republic:t tln,; P.:sta•los Unidos 1\o Braz i I 
t·o-;olve decr·etar o seguinte: 

Artigo nnico. F'icam ero:ulo;; na ~~OIIl<tr'ca de ItaiJ:ti,llJ:t, no l'~s
tado •lo Sergip '• nuis tres hat11.lhues 1le i11Htt1tari:t do S•JI'viço 
aetivo, rle quatt·o comptuhia::; C<H.ht um u as designações de ::x·•, 
:m" o ·10°, que se organizarão com os guardas uadonaes qnaliti
cados rws fregnezias da COIIU\I'Ca; revogadas as disposi1;õc . .; em 

contrario. 
Capital Fedf'ral, 2:: dn agosto rlc 1892, ·4° 1la Repnhlica. 

FLOIUA:XO PmxoTo. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1025 - n~: 2:~ 11g .\,;osTn rm lH\l~ 

r.rt•:t nm c•'llllllllndo :-:np~>J·ior de guaJ·dn~ n:tcionn.t•:-: H:t ~~otu:-~rc:t •la :\Iarn.!! 1 l~ 

<:·i tu•. lltJ E~ Lado da lbhia. 

O Vice-Presidente da Repnblica •los Eshvlos Cnidos do Brazil 
rosoJyc d·~cr·et.ar o sogninte : 

Artig-o uuico. Fica. crP.n.rlo nrt comarca d.1 Maragogipo, no : .. :s
tarlo da Balria, 11111 commando superior •le guardas nacion~•ls, 
qtw se eo·nporá de tres hatalhõe> do inrantaria, de quatr·o C• m
p;tnhias tla,la. um e as r!csignações de 128" e 12go do serYiço 
activo e :)i" do da reserva, quo serão organizados nas freguezias 
ria mesma comarca; revogadas as rlispo::;ições t~m contrario. 

Capital Federal, ~3 de agosto de 189~, 4" tht H.epnblica. 

FLOniANO PEIXOTO. 

·Fernando Lobo. 
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CJ·.~a 11111 h~ talhão do iufaut:u·ia ti•• g-nar,Jas n::winH:tf'"' do s•·r\ i1;.n :wt.iyo uns 

e.n:H:Jl'C;ls da C:1pital" l:i~l \··~·r-n. tt•1 Est:uJ,, t)o :\tnaznll!t 

O Vice-Pre . .;itlente da Repuhlica tlm Estados IJni•lo>~ tio Hrazil 
tlet~t·eta : 

;\J'tigo unico. E' creauo nus •~omarcas da C;lpital e ltio No
g-ro, no Estado do Amazonas, um batalhão de int'antarht rle 
guardas nacionnes do serviço activo, com oito compar.hias e a 
dc~ignaçfio de 22•; revogadas as disposições em conh•ario. 

Capital Feuer,d, 2:~ de agosto tle 1892, 4° da Republica. 

l<'I,ORI.\ NO PEIXOTO. 

DECRRTO N. 1027 - T•t~ 21i l•F. AliO~To 1•1-1 IRÇJ? 

(';•~:t 1.1111 c:nJJIIHani!lo ~Up4:lrinr de Gu~u·da Nacion:d na comarct dl' R. Jt)~.~ 

•lo~ Pinh~es, no Est:1fln tlo l':uaua. 

o Vic,~-l'resiuente da ltnpuhlica rios Est:t~lo~ Unidos do llrazil 
res:.•l v e decretai': 

Art. 1." Fica desligada do commantlo superior da ernmwca da 
Cap1tal a !'orça. da Guarda Nacio,Jal qua!íticada na de S. Jos8 
tlos Pinhaes, ambas no Estatlo do Parana, e com elh creado um 
rommando superior da mesma g.mrda, que se comporá de 11111 
hat.olhão t)o) infantaria do serviço activo, com a rl8signw·fio cte f)", 
um batalhão da t•es3rv:tsob n. 10, com seis companhiasr.ada um, 
e um corpo de cavallaria, com quatro eSCJUadrões e a designação 
de l!Jo, os quaes se organizariio com os g·uat·dns qualitkados nas 
freguezia!' da mesma comarca. 

Art. 2. 0 Revogam-soas disposições em contrario. 
Capital Federal, 26 de agosto de 1892, 4° da Republicrt. 

FLORIANO PRIXOTO. 
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DECRETO N. 1028- nE 20 m~ M:osTo m: IBn 

DisponS:\ a :tpl'esentrH~ãa de :tttestn.d()~ úe ft·t~quenei·l nn~ cni'S:"ls !ll'alico~ ·i.:u~ 

Ftu·ultl:td.:!:' lia :!\Jt~tliciua. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br-tzil, 
attendendo á representação do varias a.lumnos das Faculd ;,fies 
de Medicina sobro a impossibilidade em que se acha111 rle poducm 
apresentar os attestatlos de l'roquencia nos cursos pr:tticos de que 
trata o art. 14~ dos e5tatutos que acomprmhar:tlll o der ·eto 
n. 1270 de lO de janeiro de 1891, resolve, de ~wcor1lo com :•. au
torisacfio conferida pelo art. 3° da lei n. 2G do :30 du dezo: tiJro 
de 1891: 

Dispensar a apr·osentação de attcstados do rreiJUo:w.ia no;; ,•ur
sos pr;1ticos das cadeir•as a qne pl)los cstat11to': v:genk~ são 
obrigados, na füt·ma do art. 14:3, os alnmnos matricnlado~ J os 
candidatos a exames livres, com ex,~epo;ão, porém, lh~ cn•lrJit'< . .; do 
c~imica analytica e t:Jxicologüt, de clinica propcLlentica e de cli
nrcas especiaes para os allllnnos •k curso merltco, os •.fll<l.~'S ~" po
derão ser· admittido~ á inscripção de exanws iilllepen·lonlem 'ntc 
da apresentac;ão dos mesmos attcstarlos, si declararelll snjeit;,r-se 
a exames das mesmas carleirw;; continuando, entret-:ntc, dis•cn
sados da aprescnbção do.~ attcstado::; nessas elmic<t:; ns al:tntnos 
que forem intet•nos das cliuicas das me::;mas Fact::dadcs e dos 
serviços do Hospital tia 1\list•r·ico~dia. 

Ficam revogada:; as disposições em contrario. 
Capital Fmlcral, 26 de agosto de 1802, 4" da Rcpul.iica. 

FLOIUA:'\0 Pt•:IXOTO. 

Fenl"ll!lo Lobo, 

IH·:c1uno N. 102~1- 11~<: :10 ,,E Anosm 111·~ l:-:5~12 

Altertl. as clausulas t·1., :--,a(! 9a do decreto n. t:J) 1le lS ele~ n.h~·Url(' J.~qt, rd: t.ivr, 

:l couCt"'...;s:lo cln. Estrarh UP. F'ert·o de Tauhatr; no .\J;tp.lrn. 

O Vice-Pre3idente da RcpulJ!ica dos Esfa1los lJnido,; th• 131\-. ;dI, 
attenrleudo ao que reiJUereram os engan!leit·os !\hno,,[ C;teí wo 
da Silva La!'a e Roberto Normanton, concessioa.trios da Estr ~da 
•le Ferro entre as cidades de Taubaté e Amparo, no Estatlo de 
S. Paulo, a que se refere odeceeio u. 155de 18 de abril de lf(91, 
resolve restrmgir para cincoenta annos o prazo do privilegio e 
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f;n ··titniP ao> clausulas I", S" c !J"' que acompanham o re(eritln 
,J,. ret.P, polas rpw com este baixam l~ssignadas pelo tenotlt•l
r•o <'ll<'l lk. lnnocencio Serzc<lcllo Corrêa, Ministro rle Estado 
ti,, ·~e;!W!ios da Agricultura, Comm~m:io o OIJL'as Pnlllic:cs, r1ue 
a:::-i1n o faça oxocutn.t·. 

· ':,pit:\1 Fe•lcml, 30 •.In :-~go~to do 1~\J?, (o Ja l~cpublica. 

FLORlAXO PEIXOTO. 

C1a n~n.la~ a que "'e refere o clecret.n 
n.. 10~~n de~;t.:.l daLa. 

::jç;t r•>rlnzido n. cinr•o••nla. ;11\llfl'l o pt•:vn dn pt·ivil<•g-in li\:ulo 
11:• <•lau,;ula l" d:t'l IJill' :h~ontpaultnm o d••cr·"~o n. !~1~1 <!•.• J,-; de 
::ti·•·õJ d•J li'l\ll p:ll':t constrncç:l.o, u~u e go~o de tun:t estl':vla do 
f'o.·t·o nnl.t·u as ei•l;tdos <lo Tani,at<~ o Atnpat•o, no E,;t;tdo do 
::-;. l':wlo, pas·;ando o nni~ Jll'oximn po~,;irel pot' H "lnira , • 
. )::~n.u·y, no Eé'lctrlo do ~Iinas <leram;. 

ll 

:, chu,.;nh G" do citado !lüct'clo n. J:,:í do lS d<) :'lil!'il do 18\l! 
li<'· sn:Jslitnitl::t pela seg-uinto : 

,, o Hovcrno t,n :'!. o direito de resgatar a .~strarb rlopoi~ do 
dt• ·.<ll't'iú"s 2:-í annüs, a contar da inan!(ut·ação do tr·afego. o )H'eço 
rlu t·f'~~:·:üc será re>g1Ilado, em ra I ta rio ac~ot'tlo, ]'ll!o tet'itto múrlio 
d 1 retdimcnto liquido do ultimo rtuiuquoanio e tontlo-'i'l ern eon
si•:;ra~·iio a importaucia rias obras, matel'ial n dopendcrwias no 
o,·.':tdo em flUO estiverem então, si o re.;gn.to oll'ectuar-se <tllte;; 
tJ, ·Q.pti'al' o privilegio. 

')i, JlOl'Ólll, O l'OSg':Üfl c{l'<W.tlnl'-SC Jupois 110 [l!'-1.l<J do Jll'l VI
lu· !o, ' : io\'Ul'll0 sr'1 JPgam .-~ C<l:t1panhia o valot· tias o:Jl•as o rio 
m"tu•·i:tl, no cstttuo om que iill achar·, comtanto f]l!O a sotnma a 
de ;pon•ll•t' niio oxcerleri~ a que ::;e tiver cli8cti vamente empJ'e.~·atlo 
11:! eonstrncçáo da mesma estrada. 

,\. irnpoJ•tancía Llo re:;gate poderit ser paga em titulos tia rlivi•l:t 
Jn:idicn. interna. ' 

i<'ica entendido que a presente clansula só ú applicavd ao~ 
c;~ ,o:; or•litwrios e que nã.0 abrop:.t o direito do de~a pt•opt·ia<,,:'io 
p• ,,. utilirLule pnillica, r1ue totu o Governo Fu<let·al." ' 

li[ 

,;,mtinuam em intriro vigor torla.s a,; rlo1mi,; clan~nla.; rio 
cil vJo decreto n. IG5 de 18 de abt•il Lle 18\Jl, qw~ não tenham 
siL!o alteradas ou substituídas pelas peesentes. 

•,:apitai Federal, 30 de agosto de 1892.- Ser~ed<Jllo Co1·,·Ga, 
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J>ECRF.TO N. 1029 A - og 30 !IR At:nST<l llR 1 H\J~ 

C1'f':l. 11111 eowm:uulo superior !le g-unr,]ns naeionaes un. {"lll!l:ll't':t t]o h 1·' 

Sncct~S~(I, nn Estado dn ~fiu:u~ (ier•:lf'S. 

O \'icn-Presideufe ria Jtepublica rios E~tadns l:nirlos do llrazil 
deemta : 

Artigo nnico. Fica crcatlo na coma1·r:a tio Bom Sner.esso, no 
Estado de Minas Geraes, um comm;I!Hlo snptH'ÍOI' de gwu·•las 
nacionaes, que so comporá do um bat<llhão de infantal'Í:t do 
se!'viço activo, com quatro compa.nllia» e a desig-nnr;-iío dr> _13!)", e 
rle um outro d:t reserva, tambem com quatro eornpanlnas c a 
designação de I:W; revogadas as disposições em .. ·outml'io. 

Cnpib.I Fed!'ral, 30 de agosto ilc 1892, 4" rht ltepnhlica. 

FLniU.\:\'0 l'r•:I.\nTo. 

Femrmrlo J.ubo. 

DRCIU<:TO N. 1030- DE I lll~ SETRMI!IW 111·: IR\1:~ 

Approva. :t refnrm:t dos estatutos rla Coo11pa11hia do Holwril•r•, 

O Vice-Pt•esillente da Repuhlica dos Estados Cnidos do llrazil, 
attenrlendo ao rjue requer·fJu a Cornpnuhia rio BfJhrwiloe, devida
mente representaria, resolve appr·ovar a refumm dos ~ou.; (•sta
tutos, de accordo com ns alteraçiies quo com e:; to u<l i xam e que 
fot·am approvadas pela assemhiôn, g-eral dos accionistas em 
reuniões realizadas em 8 de abril e 27 <le junho do c01·ronte anuo. 

O Ministro de Estado rios Negocias ria Agrieulturn, Commercio 
o Obras Publicas assim o faça executar. 

Cn,pital Federal, I de setembro de 1892, "1" dn, Repnhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 



Ar.TOS J)() J'flllEII EXEr.llTl\"0 457 

E~ tatu to~ tia Companhia do Bchcrihe, com a~ alte
ra.;õcs a que se rcnwe o dct·reto 11. 10:30 de 1 
tlc setembro 1\e 18~2. 

CAPITULO I 

Art. 1." A Companhia 110 Bnhcribc, cstahelc•~itla 1wsta eiol:ll!o 
do Itccif'o, ~~apitai do Estado ole Pernamhuco em :!0 tio dozemlll'o 
de 1!-l:lS, passa a reg-er-se por estes estatutos. . 

Art. 2.• O 1im de~ta companhia é aiJastocee 1lc agna a esta t"I
dade o s•ms arrp haldes. 

Art. :l. o A duração Llcsta eo111panhia ::~era tio !íi:l anno~, podendo 
sei' yn·orn7ada. 

Art. 4 o A séde e fôro juri•lico desta companhia sito nesta ci
' Jade do Recife . 

. \rt. 5. 0 O cnpital sochtl será de -1.500:000~, olivioliil~ em 
fJUinze mil acções no valor· de tr·ezentos mil réis ea•la lllll:t mtn
g-rnli zadas. 

Art. ü.·• As actuaes acções serfi.o substituídas po1• novas. 
Art. 7. • As acções serão nominativas, o constarão de títulos 

a~sig-naolos pela directoría da companhia. 
Art. 8." As acções si"io ínrli visíveis; si alguma acçiio porto nem• 

n 111ais de uma pessoa, eseolherfi.o entro si quem deve cxereer 
os direitos de nccionista, oxceptua,ndo-se ns associnr;õe:;;, corpnm
ções c 11rmas socíaes, que serão represcnbda~ por t[\l•!lll co1npdi1· 
dtJ tlireito. 

Art. 9. 0 Osaccionistas toem direito a uma parto tios lncros 
socíans, correspondente ao numero de acções que possuimm, o IJem 
assim quinhfi.o proporcional na propriedade 1\os bens sociae~. 

Art. 10. A responsabilidade doaccionista ô limitada ao v:tlor 
dns acções que possuir. 

Art. li . As t ransfe1'encias das ncções efl'ectnar-~e-hão por 
termo lavrado no livro de regi::>tro, assignado pelo cedente o 
cessíomu·io ou por seus legítimos procnrarlot•es. 

,\rt. 12. O accionista só será reconheci tio como tal si estive1· 
olevidamente inscripto no registro das :tcções. 

CAPITlJLO li 

ASSEMDLÉA GF.R.\L 

Art. 13. A assembléa geral é a r•mnião dos accionbtas tl:t 
companhia, legalmente convocarlos naséde social, accionistas que 
tenham suas aco;ões devidamente registradas com antecedencía 
de :~o . !lias, no minimo, e represent~;.ndo as acções exigidas 
pela let. 
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Art. 1-L A assemllléageral ó o poder sollet'ilno para conhecer, 
resolver sobre todos os negocios sociaes, observadas toclas as 
prescripções lsg-aes, obrigando suas deliiJeraçõss a todos os accio
nistas. 

Art. lG. Tem direito de votar o accionista possuidor de cinco 
on mais acçõcs, contando-se um voto por cinco acçúss, atti ao 
maximo de vinte votos. 

Art. Iô. As deliberações ou rasoluções da assembléa geral 
serão tomadas pe1· C(7pitn, excepto quando rocl:Jmarom tres ou mai~ 
accionistas para qne o sejam pela representaç-ão de acções, em 
cnjo caso será a votação por escl'utinin secreto. 

Al't. 17. Os accionistas ausentes ou impedidos poderão consti
tuir procuradores especiaes, qne os representem nas as.:>emblóas 
g-eraes, comtanto que esses procur<tdores sejam accionistas na 
fôrma da lei. 

Art. 18. Os accionistas quo não tenham dirdto de yotar 
podem no entretanto comrarecer ás assetnlJ!éas g"8t'aes e ndla,; 
tomar parte, quer discutindo quer propondo o CJllB julgat'IJlll wab 
con venientc aos interessBs sociacs. 

Art. I 9. As procurações para a representação ele aecionistas 
serão entregues no cscri ptorio lh companhia, com t1·es <lias rio 
:utteccclencia, mBlliante recibo, sob pena ,Jc nfw proclnzil' Blreito. 
A c~tu•:ão não retit·a o dirBito de representação como ;,ccionisla • 

. \.r·t. 20 ,\~ convocnções elas assBmbléas geracs set·ão Jeitas 
com antecedencia ele 15 dias para ns reuniõL'S ordinarias e dt• 
oito <lias par<t as reuniuBs extraordinal'ia;;. 

At•t. :! I. No <lccurso do mcz ele j ui !to ele c:11la anno lt:tvBr:'t 
uma reunião ordinar·ia da asscmblea geral para a tomada de contas 
da gestão dos nBgoeios sociaes, pur<t eleição, as:;im como pm·a 
tratar do qual•1uer assumpto, que n:lo exija eon roeac,,:1o c·~peeial. 

Art. :!2. ;\ asscmblóa g·Ot·al ortlinaria s,·, terit log·ar com a 
]1l'imeiri1 convoca .• ,ão, si'· compat•ccercm trcs acciotlistas que 
rBpresentom um quarto do capital social, nfio sendo os:;os accio
nistas dirBctorcs, nem membros elo conselho fiscal. Si a reunião 
não tiver logar com a primeim convocação, liLr-so-ha seg-unda, a 
qual rBalizar-sB-lm com rJnalquer quB seja o numet·o do ncdo
nistas pr·csentcs. 

"\rt. 23. Na assemblóa geral orclinaria serão presentes o rela
torio ela directoria, p;trecer d:t commissiio fiscal, balanços o contas, 
sondo estes os [lSSumpto,; da primeira discussão e dBiibera<;i.io. 

Art. 24. A approvaçào rios tmlanços e contas annuaes importa 
a cxtincção da responsabilidade d<t dit·cctoria, na fórma d;t lei. 

Art. 25. As asscmbléas geracs cxtraordinarias terão sempre 
log<lr quando occot•t•er qualqner f<teto quo deva ser sujeito a 
deliberação dos accionistas, qnando a elircctoria ou a commissií.o 
fiscal julgar conveniente, on qu:mdo o rcquot•er-cm acciouistas 
que repr·esentem um quiuto do capital social, e em nuuwro não 
inferior a sete. 

Art. 2G. As convocações das assembléas get·aes ex tl'aordinarias 
serão sempre motivadas e nellas não se poderá tratar de assumpto 
alheio á materia da convocação. 
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Art. 27. Os trabalhos das assembléas geraes serão dirigidos 
por um presidente eleito annualmente. na assembléa ger~l 
ordinaria anterior, e as a.!tas serão escriptas por um secretario 

· tambem eleito com o presidente. Em cada uma das reuniões.o 
presidente convidará um dos accionistas presentes para servir 
de 2" secreta rio . 

Art. 28. As eleições da directoria o da commissão fiscal serão 
por escrutinio secreto. 

CAPITULO lll 

DIP.ECTORIA 

Art. 19. A adminhitraç-.ão da companhia se!'it eonllada a nma 
tlirectoria composta de tres membros. 

Art. 30. Os directores seri'io eleitos dentre os ~Jccionistas pela 
a.ssemblén geral ordinnria, por escrutinio secreto e maiorict r<,la
ti va (lo votos de aecionistas presentes. 

!'i !.• A nova directoria porúm sorit eleita em asscmhlôa gorai 
exti'aortlina.ria, que serú convocada em segnitla it :lppt'OV<H,:iio 
destes estatutos. 

Art. :n. Nenhum director podera assumir o exei'cicio do c<trgo 
sem ter caucionado cincoonb acçõe~ da companhia, livres odes
embaraçadas, como garantia do sna, gestiio lin~ ncgoeios socia.os, 
cujas acçõos serão rlo prop•·iodalle do propl'io tlit·eeto!'. 

Art. 32. o mandato da directoria sera por tres annos, podenllo 
qualquer dos direr.tores ou totlos ser reeleitos, ou substituidos 
segundo a lei. 

Art. 3:l. Sú se pl'cencherá a vaga do director ausente, no 
caso de lmver negocio urgente a t'esolver o ni'io oslarem tio 
acconlo os outros directores. 

Art. 34. O preenchimento da vag11 de qualquer director sera 
feito por escolh:t dos outros •lirectores e memhros da commissão 
fiscal. 

Art. 35. A directo!'ia reunir-se-lia um:t vez por mez, e 
extraor•linariamente, quando for necossario. 

Art. 36. As deliberações da directoria constarão das actas de 
suas sessões, as quaes se1·ão lavradas em livro especial e assi
gnadas por todo~ os directores vresentes. 

Art. 37. A clirectoria poderà convidar a commissão fiscal 
pa;·a assisti!' a qualquer de suas sessões, quando se tt·atar tle 
assumpto muito 1mportante. cabendo á commissão dar parecer, 
o que sera mencionado na acta, e esta devorá ser assignada por 
todos que estiverem presentes. 

Art. 38. Um dos directores será o presidl)nte, outt·o secretario 
e outro adjunto, sendo a de~ignação rios cargos por occasiiio da 
eleição. 

Art. 3\l. A directoria poderá escolher qualquet• de sem; 
membros para set•vir de gerente, ou nomear pessoa estr,mha 
pn,ra desempenhar o cttrgo, e a quem conferirá os po1leres que 
julgar conveniente. 
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Art. •10. Compete á directoria: 
a) Assignar e dar regulamento :~os serviços da companhia; 
b) Nomear suspender ou demittii· o ger·ente; 
c) Fixar os vencimentos e liançns do pessoal da COIIIJlallliia; 
d) l\farcar o dividendo a se~ distribuido; 
e) Deliberar sobre a convocação da assembllia geral, qnamlo 

nã.o tenha sido feita nas epocas competentes, oxtraordinal'ia
mente, quando julgar conveniente; 

f) Assignar os titulo~ de acçiies ; 
.'!) Contraltir emprestirnos, quet• por JniJio de <)Jllis:;üo do oht·i

gações, fJuer por outros meios diversos; 
h) C um prit• lielmento as resolm;ües da assemhléa geral, a;1 

tlisposiçGes dos estntutos, e contt·actos com os porlet·es publieos: 
i) Auxiliar e lisc:tlizar o presidente da directoria, na gt•stão o 

atlministração da companhia ; 
j) Tomar contas mensalmente tia recoita e despeza. 
Art. 41. Ao presidente da dit·octoria compete: 
n) Representar a companhia perante os podet·o,; puhlioos 

nacionaes e estrangeiros. 1lemandar e ser tlerua.ndado, constituir· 
advogados e procuradores, fJUO por ellacornpareçam em fJIIri[IJUOt' 
pa r• te ou tribunal, assim como repre"entar a t:ornJ~'lllhi:L e111 
todo~ os aetos om fJile seus rlireito~ e interesses estnjam tm
volvitlos. 

b) Celebrar contraclos, tanto com o Governo Federal, como com 
o deste Est~Hio, com quaes<JIWI' companhias, corpomçi"•es e ~o
cimlades r~rticulares; 

~) Exercer todos os netos rle gestão, com livro e get·al admi
nistt·ação, tle accordo com a. lei e os presentfls estatutos, quer por· 
si, quer pot· meio r\e preposto, par·a o l]lltl lhe sfío confet•itlt-~> os 
poder·es necessarios em direito; 

tl) Organizar o relntorio, balanço e contas tia :Hlministra•;-i'io; 
e) Convocai' as asserubléas ger'.1es. 
Art. 42. Ao secretario incumbo: 

a) Lavr,u· as acbs das sessões 1la directoria, sn!Jscren·J' ,,,; 
contractos e certidGe:-;; 

b) Snhslituir o presitlent0 nas f,dtas e impedimentos; 
c) Assignar com o pr·e~idcnte as convocações da ass·•m!tlo\;L 

geral ; 
tl) Auxiliar o presidente em seus tcabalhos. 
O secretario será substituiLio pelo ad,j unto. 
Art. 43. O t.lirector que exerc·w as funcções de gerente ]ler

ceberá dous contos de réis annualmente, pelo exercício dos •lous 
cargos, e si não accumnlar os dons cargos dflscontar-se-ha o 
que se )lagar ao gerente, de mo1lo fJUe a. somma dos tlons venci
mentos não exce<la a quota estipula1la. 

O secretario vencera annualmente dons eonto3 tio réi~, n 0 atl
junto dons contos de réis. 
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CAPITULO IV 

CO~! MISSÃO FISC.\ L 

;\;·t. 4.4. A commis:;ii.o fiscal seei~ composta tio tt·es memll!'os, 
acci,nistas, oleito>1 annualmentc na assemllléa g-m·al ot·tHnaria. 

ontt·o:;im, na mesma ronniiío >1criio eleito;.; tt·cs snpplontc:;. 
A ,·t. -1:'1. As attrihniçõns tla cnnttnissã.o li,;c;ll ~ilo n!gulaolas 

pnl:l lei c pot· estes estatutos, co!ttpotindo-llte : 
o) Tomat• conhecimento da gostii.o dos ncgot~io::; :;oeiaos 11<~ 

üput·<t dcvida,examinando a est~riptut·açii.o, t!ocuuwtltos c valot·o:;, 
do que lavrará parecer· emittindo sua opinião, pat·a s~r apt·c
:>ettl:tdo á assembléa geral ; 

h) Dar seu parecer quando fL>r consultada pela diréctoria; 
c) Convocar a assembléa gernl ordinaria quando o nii.o tenha 

sido pela directoria, na époett legal, e cxtraordinal'iamonto 
quando julgat· conveniente aos interesses sociaes, motivando 
sem;lt'e son procettimento, tanto na convocaçii.o, como perante a 
a~se•nhle<t gera!. 

,\ t·t. 4G. Cada. um dos membt·os lh commi,;são lbcal perce· 
l.Hwi1 trezentos mil róis, anmmlmonte, depohi do tet' nado o 
J'CSl 11Jcti v o parocet•. 

CAPITULO V 

Art. 47. Dos lucros liquidos verificados em cada ~emestre 
social detluzir-se-hão 10 "/o para. constituir o fundo de reserva. 

Al t. 48. Farii.o parte do funllo de r·eserva os lucros que exco
de!'em <t 10 "/o do dividendo até f]UO o fundo de reserva 
esteja completo. 

Art. 49. Considerar-so-lta como completo o fundo de reserva, 
rtnalJdo elle houver attingitlo a. quinhentos contos de róis. 

A· t. 50. Quando o fundu de reserva. fol' desfalcado pór qual
quer razii.o, set·ú de novo completado com as t[UOta~ acima esta
belo ·idas. 

A:. t. 51. o fundo de reserva sera ompt·eg-ado om titulos q uc 
oil'cnçam tt precisa couthwça. 

At·t. 52. Em 15 de maio e em 15 de novembro de cada llllllO 
serão feitos os dividendos semestraes ao> accionistas cnja~ ncçues 
tenham sido averbadas quinze dias antes daquollas datas. 

At·t. 53. Os dividendos consistirão nos lucros liquides elTecti
vamente realizados dentro do semestre, depois tio feita a detlu
cção para o fundo de reserva. 

Art. 54. Os dividendos não excederii.o de 12 °/0 ao nnno, 
emquanto não estiver completado o fundo do reserva. 
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CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GFJRAF.S 

Art. 55. O anno social da companhia contimia a ser de I de 
maio a 30 de abril. 

Art. 56. O prorlncto da conta. de autorisação dos emprestimos, 
e quaesqner vantagens na liquitlar;ão dos mesmos, serit levado 
ft conta do capital. 

DECRETO N. lo:li-IJB I DF. SI•mnnmo DE IR02 

Cr~a um l'f!g'iJJJ"lltn t],. cnxallaria de gu:Hrbs nacionacs na cnmarca 1lo Espirito 

:--::1 nt•l do Pinhal, nfl E;.;t:ttlo de S. Paulo. 

O Vice-Presidente tla Republica dos E:,;tatlos Unidos do Brazil 
resolve decreta~·: 

Artig() unic(). Fica creado no commando superior da comarca 
do Espírito :"auto tio Pinhal, r.o Estado de S. Paulo, mais um 
rogimento de cavallaeia de guardas nacionacs, com qn;ttro esqua
drões e a rle~ignllçii.o de GO", o qual se organil:ará com os guardas 
qualificados nas fregue?.ias da referida comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capit:~l Federal, I de setembro de 1892, 4" da Republica. 

Fr,omANO Pmxoro. 

Fernando Lobo. 

bECRETO N. 1032- DE l DB SETE~IBIW DE 1802 

Crea 11111 rrgillltlnto f]e cavalla:.·i:t cle guardas uaciouaes HJ, co1uar~a. Ue Lrub,j, 

nn Estado d:t l!ahia. 

O Vico-Pmsident.e tia H.epublica dos Estado.~ lJnit!os do Brar.il 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado n:t comarca de Crubü, no Estado da 
Bahia, um regimento de cavallaria de guardas nacionaes, com 
quatro esquadrões o a designação de , que se organizará com os 
gua.rdas qualificados nas freguezias da mesma comarca ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federa.!, I de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1033 - DE 1 DE SETEMBRO DE l8U~ 

]);i. nova organiza1;ão :t. brigada. polici:1l 1la Capital Fedm·al. 

O \'ice-Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, 
usnrvlo •la antorisaç-ão conferida pelo art.IS •la loi n. 76, do JG do 
corr··~n te mez, dBcreta : 

Art. 1." A lwig-nda poli<'íal <b Capital Federal será org-rmizada 
do modo constante tios fJU::ttlros annoxos, assignados pelo Ministro 
de .P.:>tado dos Negocias d,~ Justiça. 

Art. 2." Ficam derogados o decreto n. 958 de 6 tle novembro 
rlo lWlO e mais disposições em vigor, n;~ parte om que não se 
r"nnformarem às disposições do presente decreto. 

f'npit;1l Fl)rlnral, I de setembro de JSV2, 4" da Ropnlllica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Feruando Lobo. 

Cluadro rroral da. organização da brigada policial, a que se 
refere o decreto n. 1033 desta data 

Ollid:l":" rln P:..;tndn~JH:linr do coutm:tnrln ela brigada .•...... 

1'~.-;t.arln-!n:liot• ..•..•••....••.•. ,, •.•.•..•.•.•..•••••.•• ,, ••••. 
l:~t.:u l 0-1 Hl'.ll o r . .............................................. . 
IH!ir.i:•t•.:..: tlnf' (~~·lna•lri.rf'~ ....... ..............••............... 
l'l"'ll_'"l~ .••••.•.••••••. o •••••• o ••.•••••• , ..•••• o •••••••••••.••• 

l ::,!."'l!ll-IO:liOI'o, o • •••. ••,. •,.,, ••• o., • • • .•• •. • • o •• • •. •• • •, •. 

J<sf.·tdn-ru(~llflr, ..•.•• ••o • ••••••• ••o o ••• ••o•• o, •••••••••• o• ••• 

( Hli1~ i:1 (>:-! (Jns cn rnJ•:'l!thias •••. o .•...•.••. o........ o .......•. ,o 
1 'r,'·~:-~~ . ..•.•.•.••.•..•.••.... o •• o ••••••••• o •••••••••••••••••• 

Total ........................ . 

4:) 
80 

i.\121) 

Capital Federal, I do setembro de 1892.- Femando" Lobo. 

2l 

2.0~2 

2.:\00 
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Quadro discriminativo da organização da brigada policial, 
a que se refere o decreto n. 1033 desta da ta 

ESTAIJO·liiAIOR 

lionel"<tl •lo brigada ou coronel. ........................ . 
,\ssistcnto encmTegatlo do 1letalhe (tonento-crJI"OIIol 011 

major) ............................................. . 
A.in•lanto rle ordens (cnpitão, tel'ente ou a! fere~) ....... . 
Secretat•io (capitiio, tenc!Üi' ou alfer·rs) ................. . 
lnspector da contadoria e do nr:ttcl'i:ll (tououte-coronel ou 

coronel) ........................................... . 
The.1oureiro ria contadoria (m;1jor ou capitão) ........... . 
Primeiro auxiliar da contadoria (capitão) ............... . 
~egumlos auxiliares (tenentes ou alferes)................ ~ 
Chefe do sel'viço S<1nitario (tenente-coronel)......... . . . . 1 
l\ledico3 (majore3)...................................... 2 
l\Iedicos (capitães)..................................... 4 
l\tedicos (tenentes)..................................... 6 
l'ha!'maceutico(tenonte). ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . I 
Phar111uceutico (alferes)................................ I 

~I 

REGIMENTO DE CA YA LLAIUA ( QUATRO ESQU AflRÕES) 

ESTAJJO-JIIAIOR 

Tonentn-coronül commaudante ........................ . 
l\1:1jor 1iscal .......................................... . 
Capitão ajudante ..................................... . 
Seeretar·io (tenente ou all'et•cs) ......................... . 
Quartel-mestre (tenente on alferes) .................... . 
Vct.erinario I com a !;"l"•tduaç;1o dn alferes) .............. . 

ESTAIJU-~U;:'iol~ 

Hargento <1,judaute...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . I 
Sargento quartel-mestre............................... 1 
Clarim-mór (com a graduação de I o sargento)........... I 
Armeiro .(idem)......................................... l 
Mestre de ferradores (idem)............................. l 
Mestre de correeiro (idem).............................. l 

6 
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ESQUADRÕES 

Capitão................................................ l 
Tenente............................................... l 
Alferes................................................. 3 
1• sargento............................................ 1 
2•• sargentos. . • • . . . • . . . • . • . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5 
Forriel...... ... . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • • . . . . . . . • . • . . . . . 1 
Cabos de esquadra..................................... I2 
Soldados. . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 75 
Clarins................................................ 2 
Correeiro. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . • . • . . . I 
Ferrador.............................................. 1 

I03 

Recapitulação 

Estado-maior. . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Estado-menor. . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • 6 
Officiaes dos esquadrões................................ 20 
Praças................................. . . . .• . . . . . .. . . . 392 

424 

REGIMENTO DE INFANTARIA ( DEZESEIS COMPANHIAS) 

ESTADO-MAIOR 

Coronel ou tenente-coronel commandante. . . . . . . . . . . . . • . I 
Major fiscal da ala direita. .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . I 
Major fiscal da ala esquerda............................ 1 
Capitão ajudante da ala direita......................... 1 
Capitão ajudante da ala esquerda....................... 1 
Secretario í tenente ou alferes)................. . . . . .. . 1 
Quartel mestre ( tenente ou alferes ). . . . . . .. . . . • . . . . •. . 1 

7 

ESTADü-MENOR 

Sargentos ajudantes................................... 2 
Sargentos quarteis-mestres..... ... . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. 2 
Corneta-mór (com a graduação de I• sargento) ........ :. l 
Mestre da musica. (com a graduação de I• sargento)...... l 
Contra-mestredamusica(com a graduação de 2• sargento). 1 
Musicos.. ....... .. .... . ....................... .... ... .. 36 
Armeiros.............................................. 2 

45 
Poder Executivo 1892 
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COMPANHIAS 

Capitão ... :........................................... 1 
Teneute............................................... 1 
Alfcr·es............................ . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . 3 
I" sargento............................................ 1 
2"' sargentos......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ô 
Forriel................. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabos de esquadra..................................... 16 
Soldados.............................................. ü4 
Cornetas.............................................. 2 

Recllpitul,!çrio 

E,;l.ado-maiot· .............•................•........... 
Estado-menor ......................................... . 
Otliciaes das companhias ............................... . 
Praças ...............•.......................•..... ·.• 

Capital Feueral, 1 de setembro de 1892.- Per'tlando Lobo. 

PECH.ETO N. 1034 -DE t DF. SF.TE)JBitO llE ]H\12 

125 

7 
45 
HO 

1.920 
2.052 

Torna P.Xten~ivas (t At•mnda ns dispn~i(;íics 1/o dflcreto n. !101, rlP tS rlP. ontnhro 
dP. tsno, rf'l:ttints :i mnioJ•id:tdl• dns tilho~ ,·ariics dos ollic~ia~~s !lo Ex('rcito 
p:tra :1 p(lreepçã.o do Jnont(!pin. 

O Vice-Presidente da Rnpuhlica dos Estados t:nidos do Brazil, 
attcndcndo a que são applicaveis á. marinha as dispo:>i~;ões con
tidas no decreto n. UUI, de 18 de outuhro tle 1890, relativas á 
maioridade dos lilhos varões dos officiaes do Exercito para a per
cepção do montepio, e a que, pelo art. 85 da Constituição Fe
tleral, os olficiaes do quadro o das classes anno:ms da Armada 
tez·ão as mesmas patentes e vantagens que os do Exercito, nos 
cargos de categoria correspondente ; resolve, tornando extensi
vas á marinha as mesmas disposições, que se observe o se
guinte : 

Art. 1. 0 E' elevada a 21 annos a idade fixada no decreto 
n. 1258 A, de 20 de abril de 1866, para a perda do direito á 
pensão do montepio rio que tratam o mesmo decreto o o do u. 426 
de 24 de maio de 18!JO. 

At't. 2." Perdem tmnhem o direito iL pensão, autos tle colu
pletarem aquella idade, os filhos varões que pet·ceberem pelos 
cofres publicos outros vencimentos, pelo menos equivalentes á 
referi d<t pensão. 
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Art. 3.• O presente decreto éapplicavel aos filhos que actual
mente se acham no goso de pensões. 

Art. 4.• Revo~m-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias tia Marinha assim o faça 

executar. 
Capital Federal, I de setembro de 1892, 4• da Retmblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio Josd de Mello. 

DECRETO N. 1034 A -IJE 1 DE Sl,TEIIIBRO DE 1892 

Regula a execur;ão da. lei n. 71l de 1fl de agoRto anterior, que reorganiza 

o serviço policial do Districto FP-deral. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação conferida pela lei n. 76 de 16 de agosto 
do corrente anno, que reorganiza o serviço policial do Districto 
Federnl, resolve decretar que na execução da sobredita lei se 
observe o regulamento annexo. 

Capital Federal, 1 de setembro de 1892, 4" da H.epnblica. 

FI,ORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Regulamento do sm·viço policial do Districto Fe 
deral, de que trata o decreto n. 1034 A, desta 
data. 

TITULO I 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO POLICIAL 

Art. I.• A organização policial do Districto ou Capital Fe
deral ó aconstituição systematica dos agentesindispensaveis para 
a protecção dos direitos individuaes e manutenção da ordem 
publica. 

Art. 2." O ministro da justiça da União é o centro superior 
da Policia da Capital Federal, sob a inspecção suprema do Presi-
dente tla Republica. ' 
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Art. 3. 0 A Policia da Capital Federal é confiada a: 
Um chefe de policia ; 
Dous delegados auxiliares ; 
Vinte delegados de circumscripções urbanas ; 
Oito delegados de circumscripções suburbanas ; 
Duzentos inspectores seccionaes urbanos ; 
Sessenta e quatro inspectores seccionaes suburbanos ; 
Cincoenta ag-entes de segurança publica de 1 a classe ; 
Cem ditos ditos de 2• classe ; 
Cento e cincoenta ditos ditos de 3a classe; 
Um inspector de :1gentes. 
Art. 4. o O chefe de policia é o centro da acti v idade policial a 

unidade administrativa ; dirige todo o respectivo serviço, a tem 
sob suas immediatas ordens as demais autoridades a agentes 
policiaes. 

Art. 5. 0 Os dous delegados auxiliares coadjuvam o chefe da 
policia em sua administração. 

Art. 6. 0 Os delegados urbanos dirigem o serviço policial em 
suas circumscripções, e teem sob suas ordens os inspectoras 
seccionaes. 

Art. 7. 0 Os agentes da }a classe servirão perante o chefe da 
policia, e os de 2a e 3" serão distribuídos pelas diversas circum
scripcões, segundo designação do mesmo chefe de policia. 

Art. 8.0 A Capital Federal tlca dividida em vinte circumscri
pções urbanas a oito suburbanas, com attenção á densidade da 
população respectiva. 

Art. 9. o Cada uma destas cil'cumscripções será subdividida em 
outras, sempre com attenção á densidade da população, formando 
um total de 264 secções policiaes. 

CAPITULO 11 

DOS EMPREGADOS DA POLICIA 

A!'t. 10. Como empregados da Policia servirão : 
Seis medicos ; 
Um administrador do deposito; 
Um inspector da vehiculos ; 
Dous officiaes de visita do porto; 
Dous escrivães a dous escreventes dos delegados auxiliares ; 
Um escrivão perante cada um dos delegados urbanos e sub-

urbanos. 

CAPITULO lil 

DAS NOMEAÇÕES 

Art. 11. O chefe de policia será nomeado pelo Presidente da 
Republica, sob proposta do ministro da justiça. 

Art. 12. Os delegados auxiliares e os delegados urbanos e 
suburbanos serão nomeados pelo chefe de policia. 
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Art. 13. Os inspectores seccionaes serão nomeados pelo chefe 
de policia, sob proposta dos delegados urbanos e suburbanos, 
perante os quaes houverem de servir. . . 

Art. 14. Os agentes serão nomeados pelo chefe de pohcu~. 
Art. 15. Os escrivães serão provirlos pelo chefe de policia, sob 

proposta das autoridades perante as quaes tenham de servir. 
Art. 16. Os medicas serão nomeados pelo Presidente da Re

publica, sob proposta do chefe de policia. 
Art. 17. O administrador do deposito e o inspector de vehi

culos serão nomeados pelo chefe de policia. Os officiaes de 
visita do porto serão designados pelo chefe de J?Olicia, dentre os 
officiaes internos da Secretaria Central d:\ Policta. • 

CAPITULO IV . 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 18. Na falta ou impedimento do chefe de policia servirà 
um dos delegados ou outro qualquer cidadão, que for designado 
pelo Governo. 

Paragrapho unico. No caso de ausencia, servira qualquer dos 
delegados que for indicado pelo chefe de policia. 

Art. 19. Os delegados urbanos e suburbanos terão, cada um, 
tres supplentes, que os substituirão em seus impedimentos. 

CAPITULO V 

DOS VENCIMENTOS 

Art. 20. Os vencimentos das autoridades e empregados da 
Policia são os marcados na tabella annexa ao presente regula
mento, sendo dons terços de ordenado e um a titulo de gratift• 
cação. 

Paragra{lho unico. A gratificação só compete a autoridade ou 
funccionar10 que estiver em effectivo serviço ; em seu impedi
mento passara áquelle que o substituir. 

Art. 21. Os escrivães poderão perceber, pelos actos que pra
ticarem a requerimento de parte, as respectivas custas, de con
formidade com o regulll.mento de custas judiciarias. 

TITULO 11 

DAS ATTRIBUIÇÕES DAS AUTORIDADES E OBRIGAÇÕES DOS 
EMPREGADOS DA POLICIA 

CAPITULO I 

DAS ATTRIBUIÇÕES DO CHEFE DE POLICIA 

Art. 22. Compete ao chefe de policia, entre outras attribuições: 
§ 1. • Fazer respeitar, por todos os meios leg<tes, os direitos 

individuaes, e manter a ordem publica ; 
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§ 2.0 Vigiar e providenciar, na fórma das leis, sobre tudo 
que pertencer á prevenção de sinistros, riscos, perigos e crimes, 
que atrectem a segurança publica ; 

§ 3. o Empregar a força armada policial nas diligencias na-
cessarias á manutenção da ordem e socego da população; 

§ 4. o Indagar dos crimes e descobrir os criminosos ; 
§ 5.° Formar auto de coi·po de delicto ; 
§ 6. o Prender os delinquentes em flagrante delicto, mandando 

lavrar os respectivos autos; 
§ 7. o Prender preventivamente, com mandado rht autoridade 

judiciaria competente, os indivíduos em crimes inafiançaveis; 
§ 8. o Dar busca para a apprehensão de objectos furtados e 

instrumentos dos crimes, ou para a prisão dos de!inquentes; 
§ 9.• Proceder summariamente- ex-officio ou a requerimento de 

partes- ás diligencias necessarias para descobrimento de factos 
criminosos e su:~s circumstancias, remettendo com breve rela
torio ao promotor publico, por intermedio do juiz competente, 
para. os atreitos legaes, os esclarecimentos obtidos, com indicação 
das testemunhas, que por ventura ainda não tenham sido 
inqueridas ; 

§ 10. Processar e julgar os termos de bem-viver e de 
segurança; 

§ 11. Prender os vadios, mendigos, babados por habito e 
vagabundos, para sujeital-os aos respectivos processos; 

§ 12. Exercer as attribuições que, ácerca das sociedadas se
cretas e ajuntamentos illicitos, concedem as leis em vigor; 

§ 13. Dar instrucções aos seus auxiliares para o bom desem
penho dos deveres a seu cargo; 

§ 14. Tomar conhecimeuto das pessoas que de novo vierem 
habitar na Capital Federal e providenciar a respeito, sendo 
desconhecidas ou suspeitas; . 

§ 15. Conceder passaportes ás pessoas que os requererem ; 
§ 16. Inspeccionar os theatros, espectaculos e divertimentos 

publicos; 
§ 17. Inspeccionar as prisões e fiscalizar sobre a sorte dos 

detidos; 
§ 18. Organizar a estatística criminal; 
§ 19. Organizar, por meio de seus delegados e inspectores 

seccionaes, o arrolamento da população ; . 
§ 20. Remetter ao M!nisterio da Justiça as participações e 

relatorios que os regulamentos exigirem, nas épocas e pelos 
modos nelles marcados ; 

§ 21. Ter sob sua severa vigilancia as mulheres de má vida, 
providenciando contra ellas, na fórma da lei, quando otrenderem 
publicamente a moral e bons costumes ; 

§ 22. Inspeccionar e fiscalizar as casas de emprcstimo sob 
penhores, e providenciar a respeito das irregularidades encon
tradas; 

§ 23. Superintender os servi~os de inspecção de vehiculos e 
visita do porto. 
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CAPITULO 11 

DOS Dl~LEGADOS AUXILIARES 

Art. 23. Compete a cada um dos delegados auxiliares: 
§ 1." Cooperar com o chefe de policia em todo o serviço 

policial ; 
~ 2.• l!'azcr lavrar auto 1le prisão em í11grante e ])I'Ocmlcr a 

inquerito, quando lhe for determinado pelo chefe de policia, on 
a requerimento de parte; 

§ 3.0 Mandar proceder a exame;; de corpos de delicto que forem 
requisitados pelas autoridades competentes ; 

í'i 4." Permanecer mt repartição central, dinriamente, uepois 
da retirada do chefe de policia, e durante a noite, alternada
mente, providenciando sobre os casos occnrrentes, e danuo 
solução a correspondencia otlicial. 

CAPITULO III 

DOS DELEGADOS URIIANOS E SUBURIIANOS 

Art. 24. Aos uelegados urbanos e suburbanos, em suas respe
ctivas circumscripções, compete: 

§ l. o Todas as attribuições conferidas ao chefe de policia no 
art. 22, com excepção das dos §§ 5•, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 ; 

§ 2.• Requisitar do chefe de policia os respCJctivos exames e 
corpos de delicto ; 

§ 3.• Presidir aos theatros e mais espectaculos publicos, 
seg-undo designação, por escala do chefe de policia ; 

§ 4.• Dar posse aos escrivães e aos inspectores seccion;tes. 
Art. 25. Os delegados são obrigados a residir na circum

scripção de sua jurisdicção e a per·manecer nas delegacias respe
ctivas, de modo a po,lerem attender ás partes que os procu!'arem 
e communicarão diariamente ao chefd de policia todas as occur
rencias que se derem em suas circumscripções, com informação 
dils providencias tomadas, e bem assim a remessa de quaesquer 
inqueritos, com succinta noticia da procetlencia da prova. 
colhida. 

Art. 26. A jurisdicção dos delegados urbanos e suburbanos é 
limitada ás respectivas circumscripções, podendo torlavia essas 
autoridades ordenar citações e outras diligencias fóra de suas 
circumscripções, independentemente de precatarias e requisições, 
uma vez que taes citações e diligencias se premlmn a inqnerito 
em que lhes caiba funccionar. 
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CAPITULO IV 

DOS INSPECTORES DE SECÇÕES 

Art. 27. Cada um dos inspectores de secções é obt•igado a: 
§ 1.• Velar constantemente e com assiduidade sobre turlo que 

possa interessar à. prevenção dos delictos ; 
§ 2. o Dar parte ao seu superior immediato do que occorrer o 

dos delictos que forem commettidos ; 
~ 3. o Prender os criminosos em flagrao te delicto ; 
§ 4. o Observar e cumprir com zelo e 1•ctividade todas as ordens 

e instrucções que receber de seus superiores. 
Art. 28. Os inspectores de secções serão obrigados a residir 

nas respectivas secc;ões. 

CAPITULO V 

DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA 

Art. 29. Os agentes de seo-urança publica são funccionarios de 
ordem subalterna, incumbidos de pesquizas policiaes, de com
missões secretas e vigilanci(ls especiaes. 

Paragrapho unico. O corpo de agentes de segurança publica 
será dividido em tres classes, os quaes terão direito á promoção, 
segundo o seu merecimento. 

CAPITULO VI 

DOS MEDICOS 

Art. 30. A' secção medica, composta dos seis medicos da 
repartição central, compete proceder a: 

Corpos de delicto ; 
Autopsias ; 
Exhumações ; 
Veritlcações de obitos ; 
Analyses toxicologicas, e a quaesquer exames precisos. 
Art. 31. A secção medica se divirlirá em turmas de dous, ser

vindo a I• das 6 horas da manhã as 2 da tarde ; a 2• das 2 
horas da tarde ás lO horas da noite; e a 3• das lO horas da noite 
ás~6 horas da manhã do dia seguinte. 
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CAPITULO VII 

DOS OUTROS EMPREGADOS 

Art. 32. Ao administrador do deposito cabe a fiscalização, 
guarda e asseio dos xadrezes da repartição ceutral e o depo
sito, sob sua responsauili•lade, dos ohjectos CJUn, arr·ecadado~ 
a preso,;, não possam f'er guardados no cofre do thesoureiro. 

Art. 33. Os deveres do thesoureiro da Repartição Central 
são os que se acham consignados n"s arts. 50, 51 e 52 do decreto 
n. 46~ de 7 de junho de 1890. 

Art. 34. O inspector· de vehiculos tem a seu cargo a respe
ctiva inspecção, e a exercita com os seus auxiliares, pelos modos 
estabelecidos nos arts. 59 a 62 do decreto n. 463 de 7 de junho 
de 1890. . 

Art. 35. As funcçõcs dos otllciaes de visita do porto são 
regidas pelo art. 12 do decreto citado no artigo anterior. 

TITULO 111 

DISPOSIÇÕES GERAES 

CAPITULO UNICO 

Art. 36. Para tomarem posse de seus cargos prestarão a 
promessa de bem servir: o chefe de policia perante o ministro 
da justiça, os delegados e auxiliares urbanos e suburbanos per
ante o chefe de policia, e os inspectores seccionaes c escrivães 
perante os respectivos delegados. 

Art. 37. Nos casos de negligencia e simples falta de cum
primento de rleveres, que não impliquem crime de responsabili
dade, os escrivães serão punidos p3las autoridades perante as 
qnacs servirem, com a•lvertencia, reprehensão ou suspen&l.o até 
30 dias, com perda de todos os seus vencimentos. 

Art. 38. Nos crimes de responsabilidade serão processados e 
julgados os mesmos serventuarios pelas autoridades judiciarias 
competentes, por denuncia do Ministerio Publico, em vista do 
inquerito fornecido pelos respectivos delegados. 

Art. ~9. Em cada circumscripção policial haverà um desta
camento de força armada á disposição da respectiva autoridade. 
Salvo caso urgente, nenhuma autorid~1de policial poderá requi
sitar auxilio áe maior força armada, sinão por interm<'dio do 
chefe de policia. 
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Art. 40. As subdivisões das circumscripções da Capital Fe
deral, em secções, serão feitas pelos tlelegatlos respectivos, com 
approvaçilo do chefe de policia. 

Art. 41. Os delegados das circumscripções terão cuidado em 
que os inspectores seccionaes exerçam continua vigilancia sobre 
os hoteis, casas de pensão e outros esta!Jelecimentos congeneres, 
obtendo dos respectivos donos ou administradores as listas dos 
hospedes, com designação dos nomes, profissões e nacionalidades. 

Art. 42. No frontespicio de cada delegacia haverá uma 
taboleta com o dístico-Delegacia de Policia da ..• circums
cripção. 

Art. 43. O exercício dos cargos policiae!!, a que se refere este 
decreto, é incompatível com o de qualquer outro emprego ou 
funcçiío publica. 

Art. 44. Os escrivães dos delegados auxiliares servirão per
ante o chefe de policia. 

Art. 45. Os escreventes dos escrivães centrnAS funccionarão 
nos exames e corpos de delicto, sob a responsabiliJad•J daqnelles 
serventuarios. 

Art. 46. As autoridades policiaes sã-o amoviveis e demissíveis 
ad nutum, pelo chefe de policia. 

Art. 47. Fica abolido o inquerito policial com as tbrmu1as 
creadas pelo regulamento de 22 de novembro de 1871, e resta
belecida em sua precisa integridade a disposição do ~ 1° do 
al't. 10 da lei de 20 de setembro daque\lc armo. 

Art. 48. O inquerito de crime, em que não caiba a acção pu
!Jlica, ser{L entregue iL parte que o reclama!', in lependente de 
traslado. si disso não resultar inconveniente. 

Art. 49. O crime de furto é sempre de acção olllcial da justiç:t 
do Districto Federal, sem em!Jargo da oxccpção do n. I do § ~· 
do art. 407 do Cod. Penal. 

Art. 50. As autoridades policiaes usarão, na la polia tla casaca 
ou de outra veste, tio8 seguintes distinctivos : 

§ I. • O chefe de policia : de uma estrella de ouro, contendo 
a legenda-Segurança publica, escripta em circulo azul ferrete, 
sobre relevo csmaltatlo de vermelho e no centro a constellação 
do Cruzeiro ; 

§ 2.0 Os delegatlos: do me!>mo distinctivo com o centro em re
levo, esmaltado de branco ; 

§ 3.• Os inspectores seccionacs: do mosmo distinctivo, de 
prata com o rentro liso ; 

§ 4.• Os metlicos : do mesmo distinctivo, esmaltado de verde, 
substituída a legenda por duas serpentes ; 

§ 5.• Os agentes de segurança publica trarão, occulta sobre 
o peito, uma chapa redontla de um metal branco, só a podendo 
deixar ver quando tiverem necessitlade de provar a q:.~alidade de 
seu emprego. Essa chapa será numerada, contendo a mesma. le
genda-Segurança publica. 

Art. 51. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, I de setembro de 1892.- Fernando Lobo. 
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Tabella dos vencimentos do pessoal da Policia da Capital 
Federal 

1 chefe de policia •.•...•............ 
2 delegados auxiliares •.•.•.•...•.... 

20 ditos de circumscripções urbanas .... 
20 escrivães dos mesmos •...•...•...•.• 
8 delegados de circumscripções subur-

banas ....•....••.•.......•....... 
8 escrivães dos mesmos .......•....... 

200 lnspectores seccionaes urbanos .•..... 
64 ditos idem suburbanos ........•...... 
2 escrivães dos delegados auxiliares ... 
2 escreventes para os mesmos .......• 
6 medicos ..........•..•...•.•.•....•. 

50 agentes de Ia classe ............... . 
IOO ditos de 2a dita .................... . 
I 50 ditos de 3a dita .................... . 

1 inspector de agentes •............... 

Secretaria : 

1 secretario .......•..•..•.•.......• 
1 offlcia1-maior ..................... .. 
5 offlciaes .........•....•...•.•...•.. 
5 escripturarios .•...•...•........•..• 
7 amanuenses ....................... . 
5 praticantes •......•......•......... 
1 thesoureiro ......................... . 
I porteiro ...........•...•...•....... 
1 continuo ...••..••..••.•..........•. 

Administração do deposito da Policia : 

I administrador ...................... . 
8 offlciaes do expediente ............. .. 

lnspecção de vehiculos : 

inspector •..••.•.•...•...•.•....•.. 
escrevente ..••....•..•..•.......•.• 

8 auxiliares ...........•..•.•..•....•. 

Total. ....... 

15:000$ 
7:200$ I4:400$ 
4:800$ 96:000$ 
3:600$ 72:000$ 

2:400$ I9:200l 
1:000$ 8:000 
1:800$ 360:000~ 
I:OOO$ 64:000$ 
3:600$ 7:200$ 
1:200$ 2:400~ 
4:800$ 28:800$ 
2:400$ 120:000$ 
I:800$ 180:000$ 
I:200:j; 180:000$ 

3:000$ 

7:200$ 
5:000$ 

4:800$ 24:000$ 
3:600~ 18:000$ 
2:660$ 18:200$ 
I:200~ 6:000$ 

4:800$ 
2:000$ 
1 :500~ 

3:600$ 
960~ 4:800~ 

2:I60$ 
I:OOO$ 

720$ 5:760$ 

1.274:020$ 

Capital Federal, I de setembro de 1892.- Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1034 B- DE I DE SETEMBRO DE 1892 

Marca as delimitações das circumscripções policiaes do Districto Federal. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos ~lo Brazil, 
usando da attribuição conferida pelo art. 2° da lei n. 76 de 
16 de agosto ultimo, resolve decretar : 

Art. I. o o Districto Federal sera dividido em 20 circumscri
pções policLies urbanas e oito suburbanas. 

Art. 2.• As circumscripções urbanas são: 
I . a Candelaria. 
2.• Santa Rita (I• districto). 
3.• Santa Rita (2• districto). 
4.• Sacramento 
5.• S. José (i• districto). 
6.a S. José (20 districto). 
7 .a Santo Antonio. 
8. a Sant 'Anna ( 1 • districto ). 
9.a Saut'Anna (2" districto). 

I O. a San t' Anna (:::0 districto). 
li. a Espírito Santo (I• districto). 
12.• Espírito Santo (2• districto). 
I3.• Gloria. 
14 ... Engenho Velho (I• districto). 
15. a Engenho Velho (2• districto). 
16.• Engenho Novo (I• districto). 
17 .• Engenho Novo (2• districto). 
18.• S. Chl'istovão. 
19.• Lagôa. 
20.• Gavea. 
Art. 3.• As circumscripções suburbanas são : 
I.• Inhauma. 
2.• Jacarepaguá. 
3.a Campo Grande. 
4.• Curato de Santa Cruz. 
5.• Guaratiba. 
6.a Iraja. 
7.• Paqueta. 
S.a Ilha do Governador. 
Art. 4.• As delimitações das circumscripções urbanas são 

1 a - CANDELARIA 

Ruas: do Mercado; Ouvidor, de baixo para cima até â. dos 
Ourives ; Sete de Setembro, idem ; Rosario, idem ; Hospício, 
idem; Alfandeg-a, idem; General Camara, idem; S. Pedro, 
idem ; Theophilo Ottoni, idem ; Visconde de Inhauma ; do 
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Carmo, desde Sete de Setembro a do Ouvidor ; da Candelaria, 
desde a do Hospício ã. do Visconde de lnhauma ; da Quitanda, 
desde Sete de Setembro ã. do Visconde de Inhauma ; Pri
meiro de Março, desde a praça Quinze de Novembro até á rua 
do Visconde de lnhauma ; Visconde de ltaborahy, toda; e Nova 
do Ouvidor. 

Beccos : dos Adellos, dos Barbeiros, das Cancellas e do 
Carmo. 

Travessa do Commercio. 
Praças: do Mercado, das Marinhas, Quinze de Novembro (em 

todas as suas faces). 
Praia dos Mineiros. 
Ilhas : das Cobras e Fiscal. 

2a - SANTA RITA (1° districto} 

Ruas : de Theophilo Ottoni, desde a dos Ourives até a da 
Uruguayana; do Conselheiro Saraiva; Primeiro de Março, desde 
a do Visconde de lnhauma até ao fim ; da Quitanda, desde a do 
Visconde de Inhauma até ao fim ; dtt Uruguayana, desde a 
de Theophilo Ottoni até ao fim; de S. Bento, Municipal, dos 
Benedictinos, da Prainhtt, da Conceição, desde a de Theophilo 
Ottoni até ao fim; Estreita <le S. Joaquim, Nova do Príncipe ; 
da Candelaria, desde a do Visconde de Inhauma até ao tim ; 
Eduardo de Lemos e de S. Bento. 

B<~ccos : de Bragança, de João Baptista e outros que existam 
nos limites da circumscripção. 

Travessas: Llo Oliveira, da Conceição e outras. 
Morros: de S. Bento e da Conceição. 
Caes da Prainha. 
Largo de Santa Rita. 
Ladeira de s. Bento. 
Ilha das Enxadas. 

3a - SANTA RITA (2° districto) 

Ruas: da Saude, S. Francisco da Prainha, Prainha, Livra
mento, Harmonia, Proposito, Pedra do Sal, Escorrega, Boa
Vista; Gambóa, da esquina da do Livramento até ao fim; Cunha 
Barbosa, Cunha Brito, Matto Grosso, Jogo da Bola, Antonio 
Prado (na Harmonia), do Monte e Funda. 

Beccos : João José, Canôas, Cleto, Pedra do Sal, Adt•o de 
S. Francisco da Prainha, Trapiche João Ignacio, Escadinhas, 
Suspiro, Sem Sabida, Patriota e Quebra-Bunda (no Livramento). 

Travessas : Moreira, Mangueiras, Matto Grosso, Boa Vista 
e Sereno. 

Largo de S. Francisco da Prainha. 
Morros : Saude, Livramento e Boa Vista. 
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Ladeiras: Felippe Nery, João Homem, Livramento, Valongo, 
Moreira, Ferreirmba, João Gomes, Cunha Mattos, Pedra do Sal 
e Escorrega. 

Caes da Imperatriz. 

4a - SACRAMENTO 

Ruas : Sete de Setembro, da dos Ourives até ao fim; Ouvidor, 
idem ; Rosario, idem ; Hospício, idem ; Alfandega, idem ; Gene
ral Camara, iuem ; S. Perlro, idem ; Senhor dos Passos, Consti
tuição, Conceição, até á do Theophilo Ottoni, Gonçalves Dias, 
Andradas, Sacramento, S. Jorge, Regente, Nuncio, Theatro, Leo
poldina, Luiz de Camões, S. Francisco de Assis, Club Gymnastico 
e Espírito Santo. 

Travessas : S. Domingos, Barreira, S. Francisco de Paula, 
Rosario, Bom Jesus, Bellas Artes, Moeda e Theatro. 

Beccos : Carioca, Rosario, Moeda, Affiictos, Theatro, Fisco e 
Dias da Costa. 

Largos : da Carioca, S. Francisco de Paula, Rosario, S. Do
mingos, General Osorio e Praça da Constituição. 

5a- s .. 1os~: {1° districto) 

Ruas: Fresca, D. Manoel, 1\lisericordia, Cotovello, S. José; 
Ourives, desde Sete de Setembro até á de S. Josó; Quitanda, 
idem ; Carmo, idem; Assembléa, Santa Luzia, Anna Nery (no 
Castello), D. Constançia (na praia de Santa Luzia). 

Travessas: Santa Luzia, Costa Velho, Natividade, Santo 
Ignacio, S. Sebastião, Paço, Guindaste, 1\feirelles, 1\loura, D. Ma
noel e Cnstello. 

Morros : Castello e Páo da Bandeira. 
Beccos: Moura, Theatro, Ferreiros, s. José, Torres, Fidalga, 

Musica, Boa Morte, Trem, At·senal, Asylo, Calabouço e Desem
bargador Viriato. 

Largos : Batalha, Misericordia, Assembléa, Moura e Santa 
Luzia. 

Ladeira do Castello. 
Ilha de Willegaig·non. 

Qa - s .. 1os~: (2" districto) 

Ruas: Ajuda, Passeio, Mangueiras, Evaristo da Veiga, Marre
cas, Santa Tltereza, Luiz de Vasconcellos ; Aqueducto, ate ao 
largo dos Guimarães e da h i para cima ate aos segundos dousirmãos 
(lado das vertentes); Guarda Velha, Santo Antonio, Senador· 
Dantas, D. Luiza (em Santa Thereza), Aprazivel, Cori·ê.'t de Sá, 
D. Manoel, Mauá, Aúrea, Petropolis, Marques de Castro, There
zina e Arcos. 
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Beccos : Imperlo, Proposito, Mosqueil·a, Ca.yru e Manoel de 
Carvalho. 

Largos: Lapa, Ajuda o Mãe do Bispo. 
Ladeiras : Seminario e Santo Antonio. 
Morros : de Santa Thereza, uesde a rua Evaristo da Veiga 

até além do largo dos Guimarães, Lagoinha inclusive. 
Tt·avessas : Maia, Boqueirão, Passeio, Irinêo e S. Gonçalo. 

7"' - SANTO ANTONIO 

Ruas : Conde u'Eu, da praça da Republica á do Visconde de 
Sapucahy ; Senado, Riachuelo, Lavradio, Invalidos, Visconde do 
Rio Branco, Relação, Rezende, Silva Manoel, Paraíso, Paula 
Mattos, Fluminense, Oriente, Monte Alegre; General Caldwell, 
da rua do Conde d'Eu à do Senado; Torres, S. Sebastião, Pro
gresso, I<'elizes, Neves, Costa Bastos, José de Alencar, D. Augusta, 
Fonseca Guimarães, Triumpho e Constante Jardim. 

Travessa do Senado. 
Praças : Neves e Santo Antonio. 
Mor'ros: Paula Mattos, Castro e Zig-zag. 

8"- SANT'ANNA (1° tlistricto) 

H.uas: Larga de s. Joaquim, Marquez da Ga.vea, Costa, Im
peratriz, Barão de S. Felix, Senador Pompêo, Cnjueiros, Gambôa, 
Livramento, Chichorra, De traz dos Qua.rteiS, União; Dr. João 
Ricardo, até it estação centt•n.l inclusivo; Santo Christo, D. Anna 
Marinho '(ladeira do Rarroso), Felicidade, Major Pinto Sayão e 
Commentlador Leonardo. 

Tl'avess:~s: Partilhas, Leandl'o o Ghiclwno. 
Largos: Imperatriz e Santo Christo. 
Ladeiras: tio Barroso ató ús vertentes a confinar com a uo 

Livramento. 
Praia do Chichorro ou Santo Christo e beccos adjacentes que 

vão ter a el!a. 
Morro de S. Lourenço. 
llhas: das Moças, Melões e Pom!Jeba. 

\)a - SANT'ANNA (2° districto) 

H. nas : Barão do Paranapiacaha; General Cald woll, desde a uo 
Conde ti' gu :'t uo General Pcrlra ; Visconde de ltauna, Senmlor 
Euzohio ate ú tk> Commallllautc 1\Jaul•ity, Sanl' ,\nna, Marque;-: de 
Pombal, Ba1·ão de Capauema ate :i. tlo Cotn : andante Maurity ; 
Alcantara, idem; Nova do Alcantara, idem. 

Praças: da Repuhlica em snas quatro titees ~ Onr.e d<3 .lnnho. 
Becco da Moeth. 
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l()a - SANT'A.NNA (3° districto) 

Ruas : America, Providencia, Visconde de Sapucahy, Affonso 
Celso; João Caetano, desde a do Visconde de Itaúna até á do 
Barão de Capanema; D. Feliciana, da do Visconde de Itaúna até 
á travessa do Bom Jardim; Senador Euzebio, General Pedra,, 
João Caetano, Commandante Maurity até ao final, acompanhando 
o espaço em qu.~ se acha o Canal do Mangue, Pinto, Santa The
reza (no morro rio Nheco), S. Martinho, Sara (morro do Pinto), 
Serpa Pinto, Silva Bayão, Vida! de Negreiros, Deolinda, Cas
torina e D. Delfina. 

Morros :S. Diogo, Pinto, Nheco, Providencia e Formiga. 
Praht Formosa. 
Travessas : Bom Jardim e ruas novas a ella adjacentes, Porto, 

S. João, Ferreiros, Saudades, Pedregaes, Pereira de Aguiar, 
Pinheiro, S. Dio~o, S. Martinho, Silva Bayão, Deolinda, Affonso 
Celso, Aguiar, Br1to Teixeira, C11pitão Senna e Carneiro Leão. 

Becco dos Melões. 

lJ a - ESPIRITO SANTO (1 ° districto) 

Ruas : Conde d'Eu, desde a do Visconde de Sapucahy á do 
Estacio de Sá ; Estacio de Sá, S. Carlos, S. Roberto, S. Claudio, 
S. Diniz, S. Frederico, S. Nicoláo, Santos Rodrigues, Colina, 
S. Luiz, S. João, S. Sebastião, Maria José, Haddock Lobo desde 
o largo de Estacio de Sá até á rua Malvino Reis; Serafim, Mal
vino Reis, Léste, Paz, 1\lo!'l'o, Estrella, Barão de Petropolis, 
Prazeres, Santa Alexandrina, Paula Ramos, Catumby, ltaipú, 
Vista Alegre, Floresta, Concordia, Chichorro, Cunha, Santo 
Alfredo, Gonçalves, Coqueiros, S. Sebastião, Commendador João 
Ventura, Vianna, Doria, D. Albina, D. Cecilia, D. Elisa Gui
marães, D. Emilia Guimarães, Ermelinda, Eugenia, Maria 
Adelaide, Eleone de Almeida, Jequitinhonha, Herculano, 
Frankim, lllalina, Iracema, Isabel, José Bernardino, Laura, 
Laurindo Rabello, Leite, Lino Coutinho, Magalbães, Maria 
Adelaide, Miguel de Paiva, Navarro, Papa-Couve e Paula Isabel. 

Largos: Catumby, Rio Comprido, Coqueiros e Estacio de Sá. 
Travessas : Andrade, Vista Alegre, S. Carlos, Carroceiro, 

Estacio de Sá, Rio Comprido e Santa Rosa. 
Ladeiras : Pinheiro e Vianna. 
Beccos : Pauliuo e Salgueiro. 
Morros : Santos Rodrig-ues e Caminho do Morro. 
Avenidas : França e Magalhães. 

J2a - ESPIRITO SANTO (2° districto) 

Ruas : Visconde de Itaúna, desde a do Commaudante Maurity 
até á de Miguel de Frias; Barão de Capanema e Alcantara, desde 
~do Commandante Maurity á de Miguel de Frias; Conselheiro 
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Pereira FrJ.nco, Onze de Maio, Visc.mrle3SJ. da Pir;tssinung-.t ; 
~. Christovão, do.~do o hu·g-t> do gst;tcio d.3 ~:t ;Ltó Mig-uHl de 
Frias; D. L tul'a de AI\t.ujo, Mach;do Coelho, DJutor Souzlt 
Neves, Miner·vina, Doutor H.•J lrígue; dos S tUtQ3, .foii:o Pereir"<t, 
D. Julia, Barro,;o, Mattosinhos, Ca,;tl'o, D. Muia, SeiHSI.ião, 
Thomaz H.abello, D. Felichtn<t e D. Rosa. 

Travessas : Bastos e Guedes. 
Campo de Marte e as rw•s que ahi se abriL·em. 

lWas : Lapa; Desterro, desde o heccco do Imperio ; Doutor 
Joa.quim Silva, idem ; Taylor, Comle de Lages, Moraes e Valle, 
Carmelitas, Gloria, D. Luiza, Cassiano, FiaUro, Santa Isabel, 
S<tnta Christina, Silva, Cattete, Santo Amaro, Guaratiba, Pedro 
Americo, Bento Lisboa, Princeza Imperial, Henrique de Sil., Sil
veira Martins, Ferreira Vianna, Corrêa Dutr,t, Buarque de 
Macedo, Dous de Dezembro, Carvalho de Sa, Pinheiro, Almirante 
Tamandaro, Senador Vergueiro, Marquez de Abrantes, Payscvtdú, 
S. Salvador, Conde de Baependy, Senador Correia. Laranjeiras, 
Ypiranga, GuanaiJam, H.oso, Leão, Alice, Passos Manoel, Pe
reira da Silva, Senador Octaviano, Indütna, Pedreira da Lilol'ia c 
PCllreira tht C;tndelar•ia. 

Largos : Gloria, Machado, Cattete, Barão do Flamengo. 
C<i.es : Lapa e Gloria. 
Praias : Flamengo, Russell, Gloria e Bc>tafogo na varte corn

prehendid<t entre a rua do Marquez de Abrante$ e o mol'I'o da 
viuva inclusive. 

Ladeira8 : Gloria, Ascurra, Andrada, Durão, Guararapes, 
Serro Cora e Paula Candido. 

Becco do Guarda-Mór. 
Travessas : Cruz Lima, Marquez de Parana c Tamoyos. 
Morros: Corcovado, Ingloz, Alto da Lá, Viuva, Bxt-Vista, 

Cantagallo e Mundo Novo. 

14• -ENGENHO VELHO (1° rlistricto) 

H.uas : lladdock Lobo, Luz, Conselheiro S;tmpaio Vianna, 
Mattoso, S. Vicente de Paula, Bi,;po, S. SalvadrJI', _\venid<t 13a.n· 
deira Junior, Barão de Ubá, Pereira de Almeith, Dr·. A mujo, 
Santa Amelia, S<tld,tnha da Gama, B:tr:"io •le l~uatemy, S. Va
lentim, Cabido ; S. Christovão, desde a do Miguel <le Frias á. do 
Fonseca Telles ; Caixa d' Agua, Souza Lima, Pereira, Lopes de 
Souza, Barcellos, Oliveira Fausto, Francisco F:ug.:mio, Mello e 
Souza, Consultoria, Figueira de Mello, Cn.pitfio B<trros, It:tpa
gipe, Sertorio, Conselkeiro Barros, Visconde (lo Cruzeiro, Pl'in
cipe do Gram-Pará, Pedreira Imperial, Impera.dor, Dllque de 
Saxe, Souto, Piauhy, Barão de lbituruna, Mariz e Barros 

Poder Executivo :1.892 31 
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S. Francisco Xavier desde o largo da Segunda Feira ate ÚllOnto 
do Maracanã. 

Travessas: D. Catharina, Angustura e Capitão Senna. 
Becco do Motta. 
Praia dos Lazaros. 
Boulevard do Imperador. 
Villa Guarany. 
Quinta da Boa-Vista. 
Quarteis de artilharia e cavallaria. 

J5a - ENGENHO VELHO (2° districto) 

Ruas: Conde de Bomtim, S. Miguel, S. Raphael, Santa 
Carolina, Santo Agostinho, D. Anna, Pinto Guedes, Radema
ker, Uruguay, D. Affonso, Pinto de Figueiredo, Gratidão, Major 
A vila, Moura Brito, Alzira Brandão, Conda de Figueiredo, Club 
Athletico, Araujos, Conselheiro Salgado Zenha, Desembargador 
lsidro, Barão do Pilar, Silva Guimarães, Barão de Pirassinunga, 
D. Bibiana, Santo Henrique, D. Feliciana, Serra do Andarahy, 
Visconde de Bom Retiro, Barão de Mesquita, Braça de Ouro, 
Paula Brito, Leopoldo, Patrocínio, Souza Cruz, S. Justino, Ale
gre, D. Amalia, Vasconcellos, D. Florinda, Estevão, José da 
Cunha, Outeiro, Gomes Braga, Duqueza de Bragança, Avenida 
de S. Salvador de Mattosinhos, Feliz Lembrança, Visconde de 
S. Vicente, S. Luiz, Dr. Gonzaga Bastos, Possolo, Maxwell, Vis
conde de Santa Isabel, Senador Nabuco, Torres Homem, Conse
lheiro Autran, Bezerra de Menezes, Dr. Silva Pinto, Barão de 
s. Francisco Filho, Visconde de Abaeté, Affonso Celso, Jorge 
Rudge, Felippe Camarão, D. Elisa, Rufino de Almeida, Duque de 
Caxias, Souza Franco, Bella Vista, Petronilho, Oito de Dezembro, 
Visconde de Ouro Preto, D. Maria, Artistas, Universidade, Pe
reira Nunes. Thomaz Coelho; Conselheiro Costa Pereira, da ponte 
de Maracanã ao Boulevard Vinte e Oito de Setembro; Itamaraty, 
Pereira de Siqueira, Barão do Amazonas e Barão de Drummond. 

Travessas: Affonso, Bambina, Caminha e Soares da Costa. 
Praça Sete de Março. 
Boulevard Vinte e Oito de Setembro. 
Avenida Senador Soares. 
Largo da Boa Vista. 
Estradas: Nova e Velha da Tijuca. 
Morro de S. João. 

lôa - ENGENHO NOVO (1° districto) 

Ruas: S. Luiz Gonzaga, desde o alto do Pedregulho ató á. 
Praia Pequena ; Pereira Lopes, Dias Lopes, Dias da Silva, Nora, 
D. Anna Nery, Douro, Cavalcante, Jockey Club, Vinte e Quatro 
de Maio, Bemfica; S. Francisco Xavier, da ponte do Maracanã; 
Jaguaribe, Magalhães Castro, Henrique Dias, Dr. Garnier, S. Fe-
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lippe, Victor Meirelles, Francisco Manoel, Cerqueira Dias, Anna 
Guimarães, Alice, Tavares Ferreira, Figueira, Carlos Gomes, 
Souza Ramos, Alzira Valdetaro, Flake, Antonio Padua, Grune
wald, Paim Pamplona, Boa Vista, Guimarães, Souto Carvalho, 
Perseverança, Cerqueira, Honorio, Engenho de Dentro, Ida, 
Sophia, Conde de Porto Alegre, Gonçalves, Conceição, Engenho 
Novo, General Carvalho, Bethencourt da Silva, Malvino, Braulio 
Cardoso, Jansen Muller, Vieira da Silva e Souza Barros. 

Largos: Pedregulho, Bemfica, Matriz e Praça Funda. 
Estações: Mangueira, S. Francisco, Rocha, Riachuelo c 

Sampaio. 
Ladeira do Martim. 

li" - ENGENHO NOVO (2° districto) 

Ruas: Cabuçú, Bom Retiro, Araujo Leitão, Francisco Augusto, 
Gram-Pará, D. Romana, General Bellegarde, Pelotas, Barão de 
Uruguayana, Costa Ferraz, Mangueira, Aquidaban, Pedro Al
vares Cabral, S. Paulo, Vinte e Cinco de Março, D. José, Felix 
(Engenho Novo), Niemeyer, Adelaide, Lopes da Cruz, Nobrega, 
Cat·olino, Dores, Zeferino, 'Vencesláo, Medeiros, Conde de Fi
~ueiredo, Santos Titúra, Bella, Getulio, Bazitas, Adriano, Basi
lio, Curupaity, Alto, E. Durão, Borges Monteiro, João Barros, 
João de Barros, Thereza, Padilha, Cornelio, S. Braz, Silveira 
Moura, D. Clara, Tenente Frauç,,, S. Gabriel, Eulina, Ca· 
chamby, Gloria, S. José, Amalia Cardoso, Christina, S. João, 
Maria, Imperial, Leopoldina, Aurelia, Lucidio Lago, Torres So
brinho, Barcelona, Vinte e Um de Maio, Hespanha, Viuva Clau
rlio, Miguel Angelo, Mauá, Cervantes, Marques Leão, Fernando 
Pinto, Tocantins, Aurora, Angelica, José Bonifacio, Saudades, 
Major Mascarenhas, Augusto Neves. Pedro Il, Gregorio Neves, 
Alvaro, Visconde de Santa Cruz e Conselheiro Jobim. 

Estações: Engenho Novo, .Meyer e Todos os Santos. 
Largo do Engenho Novo e ruas adjacentes. 
Travessas: Moreira, Imperial e Engenho Novo. 
Serras: Pretos Forros e NazaTeth Z1zi. 
Morro da Formiga. 
Estrada de Santa Cruz. 

l8a - S. CIIRISa'OVÃO 

Ruas: S. Christovão, da de Fonseca Telles a praia; Figueira 
de Mello, da de S. Christovão ao Campo; Escobar, Fonseca 
Telles ; Vallim. da do Fonseca Telles á Figueira de Mello; 
Santos Lima, Igrejinha, Praia, Pau-Ferro, Vinte e Cinco de 
Março, Almirante Mariath; S. Luiz Gonzaga, do Campo ao 
alto do Pedregulho; S. Januario, Bomfim, General Argollo, Ge
neral Bruce, Senador Alencar, Bella de S. João, Alegria, José 
Clemente, Teixeira Junior, Abilio, Argentina, Lima Barros, Cor-
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nolio, Chaves Faria, Emancipação, Coronel Cabrita, Firmo de 
Moura, [). C:u•Ios. Vieir:t Bueno, C:tri•lade, Cnt'otnl Carn,ir,, •le 
Campos, Curuzú. Mtj.w Fou,;ec:t, Tres H>c•::~s. T •.vnt1·. Viii,Jta, 
Esperan<;.t, Ame li t, Pr·ogr•es;;o, D. \ nn ·, A 1·iJ.t. Pe"··ir:t 1-r>p·•:-l, 
Capitão Felix, General Sampaio, H.etiro S.tudodo, Gener·al Grujão 
e Tavares Guerra. 

Largos : da Igrejinha, Cancella, Vianna o Visconde do Rio 
Branco. 

Campo de S. Christovão. 
Travessas : Souza Valente, Santa Catharina, Ayres Pinto e 

Flores. 
Praias : S. Christoviio, Caju e Retiro Saudoso. 
Caixa d'agua do Pedregulho. 

J9a- J,AGÓA 

Ruas: Marquez de Olimla, Farany, Itamby, D. Anna, D. Car
lota, Commandante Taml.Jorim, Assumpção, S. Clemente, Doze
nova, de Fevereiro, Marianna,Palmeiras, Matriz, Humaytit; até i.t 
primeira lagóa; Real Grandeza, Conde de Irajá, Martins Ferreira, 
Honorina, Voluntarios da Patria, Andrade Figueira, Elvira Ma
chado, Thereza Guimarães, Delfim, Sorocaba, S. João Baptista, 
Todos os Santos, Pinheiro Guimarães, Visconde de Caravellas, 
Visconde de Silva, Passagem, General Polydoro, S. Manoel, 
Fernandes Guimarães, Polixena, Carolina, Oliveira Fausto, Assis 
Bueno, Marciana, Genm;al Severiano, Barão do Rio Bonito, e Ber
nardo de Vasconcellos. 

Prains: Botafogo, da rua do Marquez de Abrantes até á praia 
Vermelha; esta, Saudade ; Copacabana, até á Igrejinha.. 

Subida e descida do Leme até no Arco, suuida da Villa Rica. 
Travessas : Figueiredo, Marques e Fernandes. 
Morro do Mundo Novo. 
Beccos: S. Domingos e Leandro. 
Largo dos Leões_ 
Fortalezas : S. João e Lage _ 

20"- GAVEA 

Ruas: Humaytá, desde a primeira lagóa; Jardim Botanico 
Faro, Lopes Quinta, D. Castorina, Duque Estrada, 1\farquez d~ 
S. Vicente, Sapé, Páo, Fonte da Saudade. 

Largos: Tres Vendas e Memoria. 
Travessa da Floresta. 
Ladeira do Vidigal. 
Estradas: Macacos, Velha do Jardim Botanico, D. Castorina, 

Gavea e Boa Vista. 
Praias : Gavea, Fonte da Saudade, Funda, Pinto, Leblon, Ar

)Xl61k>uro, Barra da Tijuoa, e Restinga, até á divisa com Jaca
repaguá. 
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Art. 5. o As delimitações das suburbanas são as actuaes, for
mandP, porém, a de Jacarepaguá uma só circumsCI}pção policial. 

Art. 6.• Revogam-se as disposições em contrariO. 
Capital Federal, I de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTo. 

Fernando Lobo. 

J'\:AFI:f\:f1:A:AI' 

DECRETO N. I03rí- nE 6 DE SETEMBRo m; 1892 

Altera. provisoriamente a disposição da. observação 4a da tabella n. 4 annexa 

no decreto n. 401i, de i7 <I e maio de i RUO. 

o Vice-Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, 
atte111lendo ao que propoz o director da Estrada de Ferro 
Central do Br<~zil, resolve que a disposição constante da obser
vação quarta da tabella numero quatro que acompanha o regu
lamento da dita estradn, approvado pelo decreto n. 406, de · 
17 de maio de 1890, seja provisoriamente substituída pela 
seguinte: 

Aos chefes de deposites, machinistas e foguistas que durante 
cada trimestre não tiverem commettido fãlta;; que prejndiquem 
ao serviço e a disciplina e conservação do material, a juizo do 
director da estrada, serão abonadas as gratificações : 

De I O dias de vencimentos, aos primeiros ; 
De oito réis por kilometro de percm·so de locomotiva rebocando 

canos, aos S<~guntlos ; 
De quatr·o t•óis, por kilometro de percurso de locomotivas 

rebocando trens, aos ultimos. 
O Tenente-Coronel Dr. Innocecio Serzedello Corrêa, M). 

nistro de Estado dos Negocies da Agriculturh, Commercio e 
Obras Publicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 6 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Con·éa. 
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DECRETO N. 1036 -DE 6 DE SETE~IBRO DE 1892 

Declara desligada da Administração Federal a Inspectoria de Hygienedo Estado 
do Rio <lrandedo Norte. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
á vista do disposto no decreto n. 438, de 11 de julho de 1891, 

Decreta: 
Fica desligada da Administração Federal a Inspectoria de Hy

giene do Estado do Rio Grande do Norte. 
Capital Federal, 6 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECitETO N. 1037 - DF. (i DF. ~F.TEI\IRRO DF. 1892 

Approva os contractos apresentados pela Comp:tnhia Tlw x~rth J/;-a.~ilhm SH{/ai" 

Jt'actm·if!:;. /i;nilr!d. p:1.ra o forn,~cimento de canoas á. ~ua fabrica de S. J,l1urent:.o 

•la MRtta. 

O Vice-Presidente da Jtepuhlic:t •los Estados Unidos do Brazil, 
attendenrlo ao que reqnet•eu a Com;nnhia The North Bm-<ilian 
Sugar Jihctories, Umited, resolvo approvar os contractos apre
sentados e celebrados com agricultores para fornecimento de 
canoas destinadas ao engenho central de S. Lourenço da Matta, 
no Estado de Pernambuco, para as safras de 189@ a 1891 e 1891 
a 1892. 

O Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro de Estado dos 
Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim fa.rà 
executar. 

Capital Federal, 6 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Se1·~edello Corrêa. 
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DECRETO N, 1038 - DE 6 DE SETEMBRO DE 1892 

Approva os contractos apresentados pela Companhia Th• Nortl~ Brasilia~> Suga• 
Factories, limite<!, para fornecimentos de cannas para suas fabricas. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
na fórma do art. 20do decreto n. 8357, de 24 de dezembro de 
1881, resolve approvar os contractos oelebrados, por escriptura 
publica, em 5 de fevereiro ultimo, entre a Companhia 1'he Nortli 
Bm.çilian Sugar Factories, limited e diversos rornecedores de 
cannas da freguezia de S. Lourenço da Matta, no Estado de Per
nambuco, para as safras de 1892 a 1894 nos engenhos centraes da 
mencionada companhia. 

O Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro de Estado dos 
Negocias da Agricultura, Com:nercio e Obras Publicas, assim fará 
executar. 

Capital Federal, 6 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser;;edello Corrêa, 

DECRETO N. 1039- DE 6 DE SETEMBRO DE 1892 

Torna extensiva aos portos do norte da Repuhlica a <lispoRição do art. 7• do 
decreto n. 4955 de 4 de maio de 1872. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Resolve tornar extensiva aos portos do norte da Republica a 

disposição do art. 7• do decreto n. 4955 de 4 de maio de 1872, 
que dispensa os capitães dos vapores das linhas regulares de na
vegação transatlantica da assignatura do termo de responsabi
lidade pelas baldeações ou reexportações de volumes. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 6 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 
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DECRETO N. l 040- DE ll DE SETEMBRO IlE 189~ 

Appro,-a a reforma <lo~ estntntos da Companhia Auxiliar do Commcrcio 

e 1 ~avonrn. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Auxiliar do Commercio 
e Lavoura, com sede na cidade da Bahia, devi<lamente represen-
1ada por seu bastante procurador, resolve approvar a reforma de 
seus estatutos de :1ccordo com as alternções que ~ este acompa
nham e que foram \·otadas pela :1ssembléa geral do accionh;tas 
realizada em 5 de aiJri! do corrente anuo. 

O Ministro de Estndo dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicns, assim o faça executar. 

Cnpital Federal, 11 de seteml1ro de 1892, 4° da Repuhlica. 

FLORIANO f'gr:tOTO. 

Altcr:ll:õcs dos l'strttutos da Comp:lllhia Auxiliar do 
Connnercio e Lavoura, a que se refere o der.reto 
n. 1fHO, de H de setembro de 1892 

Art. 4." o capital social fica redur.irlo a ROO:OOO$, dividido em 
W. 000 :1cções tle 50$ <'ada uma. 

1\rt. ü." As entradas serão realizada.;; de accordo com ns leis 
em vigor e a juizo da tlirectol'ia até 40 %, depois do que s,·, a 
asseml>léa geral podera autorisar novas chamadas. 

Art. 7. o Os accionistas que não fizerem as entradns nos prazos 
estipulados ficarão sujeitos ao rlispo~to no :1rt. 4" do decreto 
11. 850, de 13 de outubro do 18\10. 

Art. 8.• Quando não se consig-a vender em leilão ns acções 
sujeitos ás disposições do referido decreto, será levado a fun1lo 
de rt?serva o valor das entradas feitas sobre ellas. 

Art. 10. A companhia estabelecerá depcsitos onde rccel,a, 
armazene o benetleie os produetos da lavoura por meio rle ma
chinas de systema aperfeiçoado, cuja acquisição a directoria, de 
accordo com a commissão fiscal, fica autorisada a fazer; assim 
como fazer coutracto de locação ou arrendamento dcs predios 
necessarios. 

Art. 13. Tanto ns compras como as vendas serão feitas de 
pleno accordo da directoria, ou pelo menos de sua maioria, de
vendo o director discordante motivar no livro dns actas das 
sessões da directoria a negação do seu accordo. 
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Art. 14. A administração da companhia será feita por tres 
directores, servindo um de presidente, um de caixa e o terceiro 
de gerente; a cargo deste ficará a administração da fabrica e 
depositos. A designação deste~ cargos será feita pela direcção 
entre si. 

Art. 16. A directori[t serà eleita pela assembléa geral, de 
entre os accionistas que possui rem pelo menos 10 acções e deverá 
garantir sua administração com a caução de tantas acçõo:> 
quantas representarem 5:000$ de entradas realizadas. 

Art. 17. Cada director terà 11 remunernção de 3:000$ e uma 
gratificação de lO "/o soure os lucros liquidos, de conformidade 
com o art. 20, podendo ao dii·octor gerente ser a bonarla uma 
gratificnção de 1:200$ pelo excesso de trabalho de quo fica sobro
carregado. 

Art. 18. O conselho fiscal será composto de tres accionistas 
eleitos pela assembléa geral; seu mandato não retriLuido será 
annuo o terá as attribuiç-ões delinid~s por lei. 

Art. 20. Dos lucros liquidos obtidos no semestre serão distri
buídas as quotas de 10 "/o para funtlo de reserva, lO •; .. para 
g!'atificação da directoria e 10 "/o para depreciação dos machi
msmos. 

Art. 2:3. A assembléa geral é a reunião dos accionistas no 
goso de ~nas acçües, convocados ordinariamente no mez de março 
do cada anuo o extraordinariamente, tle accordo ~om o art. 18 e 
legish1ção em vigor, mas só p01ler:1o tomar parte em suas dolil)l'
rnções os accionistas que: 

n) Tiverem pago integralmente as chamarlns do capital social ; 
ú) Possuírem aeções averbadas até trcs mezes antes de cada 

rt;nnião; 
c) Apresentarem-se pessoalmente ou fizerem-se representar na 

fôrma determinada no ~ R" do art. 15 do decreto n. 164, de 17 
dn Janoiro de 1890, e mais os que tiverem representantes 
leg-aes; 

d) Possuírem pelo menos lO ncçõe~. senrlo,comtUtlo, permittido 
discutir nas reuniões os aceionistas que tiverem meno~ do refe
rido numero de acções. 

Art. 25. Nas assembléas geraes os votos serão contados por 
grupo de lO acções, pr·oporciona1 a t'mtos votos quantas vezes 
I O acções possuir o accionista. 

Art. 27. Compete á directori::J : 
a) A direcção mediata e immediata de todos os negocias da com-

pnnhia; 
b) A nomeação dos empregado,; necessarios; 
c) A destituição dos mesmos ; 
d) A fixação dos ordenados; 
e) A escolha de banco para abrir conta corrente e de credito; 
() A contrahir emprestimo quando for necessario aos nego-

cios da companhia, mas solicitando approvação da commissão 
fiscal ; 

g) Supprimir o Jogar de administrador em observancia ao 
:lrt. 14. 
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Onde convier- Approvados pelo Governo Federal estes ar
tigos dos estatutos da companhia, proceder-se-ha 15 dias depois 
á eleição de directores, fiscaes e supplentes, e mesa da assembléa 
geral. 

Ficam em vigor todos os artigos que não são mencionados 
nesta proposta. 

Rio, 8 de agosto de 1892.-Por procuração, Antonio Jose Dario. 

DECRETO N. 1041 -DE 11 DE SETEMBRO DE 1892 

Manda proceder nos Estados durante os mezes de dezembro e janeiro pro
xhnos vindouros a exames geraes de prepamtorios, de accordo com as in
strucções que com este baixam. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo as representações dos Governos de varios Estados, 
bem como á necessidade de facultar-se a grande numero de 
alumnos que se propoem á. matricula nos cursos de instrucção 
superior, os meios de se habilitarem para tal fim, emquanto os 
Institutos officiaes de ensino secundario existentes nos mesmos 
Estados não se reorganizam de modo a preencher as condições 
determinadas no art. 38,paragrapho unico, do decreto n. 981, 
de 8 de novembro de 1890, 

Decreta: 
Art. 1.0 São válidos para a matricula nos cursos de ensino 

superior os exames preparatorios a que nos mezes de dezembro 
e janeiro pt•oximos futuros se proceder nos Institutos officiaes de 
ensino secundaria dos Estados, onde não existirem cursos annexos 
as Faculdades, de accordo com os programmas do Gymnasio Na
cional e de conformidade com as instrucções que a este acom
panham, correndo as despezas por conta dos ~stados. 

Art. 2. 0 Serão os ditos exames fiscalizados por um com
missario nomeado pela fórma e investido das attribuições deter
minadas nos arts. 3° e 4° do decreto o. 1389 de 21 de fevereiro 
ultimo, devendo o mesmo commissario, terminado que seja o 
processo dos exames, enviar ao Governo Federal, além de um 
relatorio circumstanciado dos trabalhos feitos, as pr·ovas escriptas 
dos examinandos. 

Art. 3.• Nos Estados em que não houver Instituto official de 
ensino secundario, poderá o Cúmmissario, de que trata o art. 2°, 
formar as mesas examinadoras com os lentes e professores doses
tabelecimentos offlciaes de instrucção que existirem nesse Estado. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Instrucção Publica, 
Correios e Telegraphos assim o faça constar. 

Capital Federal, li de setembro de 1892, 4° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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lnstrucçõcs para os exames geraes de preparatorios nos Estados, a que se refere 
o decreto o, 1041 de 1t de setc10bro tle 1892 

Art. 1.• Os exames de preparatorios para a matricula nos 
cursos de instrucção superior realizar-se-hão nos Estados, durante 
os me1.es de dezembro e .Janeil'o proximos vindouros. 

Art. 2. • As mesas examinadoras organizadas pela directoria 
do Lyceu estadoal e fiscalizadas pelo commissario do Governo Fe
deral,compor-se-hão do pessoal docente do estabelecimento. 

Paragrapho unico. Dado o caso de ser este pessoal insufficientc, 
convidará o Commissario Federal professores estranhos. 

Art. 3.• A' directoria do lyceu estadual serão apresentados 
os requerimentos para a inscripção dos candidatos estranhos ao 
estabelecimento, os quaes exhibirão um currict~lttm-vitre, assi
gnado pelo director do estabelecimento particular em que tiverem 
estudado, ou pelos professores que os tiverem doutrinado no seio 
da familia, de onde possam colher informações sobre seus prece
dentes collegiaes, seu procedimento moral e aproveitamento nos 
estudos. 

§ 1.• Nos Estados em que não houver Instituto de ensino se
cundario, os requerimentos para a inseri peão serão apresentados 
ao commissario do Governo. 

§ 2.• Bastará que apresente um só documento deste genero o 
candidato que requerer inscripção em mais de uma matel'ia. 

§ 3.• sera paga por materia a taxa de 5$ em estampilhas. 
~ 4. o Encerrada a inscripção ninguem mais serit a ella admit

tido, sob qualquer pretexto que seja. 
§ 5.• As mesas examinadoras serão as seguintes: portuguez, 

francez, inglez, allemão, latim, a.rithmetica e algebra, geometria 
e trigonometria, geographia, especialmente do Brazil, historia 
universal, especialmente do Brazil, physica e chimica, historia 
natural ; podendo ser organziadas duas ou mais mesas para a 
mesma disciplina, conforme a conveniencia do serviço. 

§ 6.• Nesta conformidade a approvação em portuguez será 
condiçilo indispensavel para que o candidato preste exame de 
qualquer outra. mataria; o candidato ao exame de geometria e 
trigonometria deverá ter approvação em arithmetica e algebra ; 
para physica e chimica será exigida. a approvação em mathema
tica elementar; para historia natural a approvação em physica 
e chimica; para historia a approvação em geographia. 

Art. 4.• A p1·ova escripta de portuguez constará de uma re
dacção, fornecidos os elementos pela commissão examinadora, e 
da analyse lexiologica e logica de um trecho de classico portu
guez, tirado á sorte. 

A prova oral constará de leitura expressiva de um trecho sor-· 
teado de prosador de nota, resumo do seu conteudo a livro fe
chado, explicação de termos e analyses. 

Art. 5.• As provas escriptas de francez, inglez e allemão con
starão de duas partes : versão de um pequeno trecho sorteado 
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de prosa portugueza, corrPnte e fncil, e traducção de um trecho 
poetico francez, inglez ou a llemão, tirarln á sorte, n uwa menor de 
15 linhas. 

As provas oraes constarão de leitura, traducção e analyse de 
um trecho de prosador facil, sem auxilio de diccionario. 

Art. 6.• A prova escripta de latim constnrá de traducção de 
um trecho tirado á sorte, nunca menor de 20linhas. 

A oral constará de leitura, traducção e analyse de um trecho 
facil de prosador, sem auxilio de diccionario. 

Art. 7.• As provas escriptas de arithmetica e algebra, geo
metria e trigonometria versariío sobr·e problemas e IJnestõcs 
formulados pelas commissõos, no acto do ex;, me, sobre a materi:~ 
1lo ponto sorteado. 

As oraes. sobre a ma teria do ponto sorteado e generalidades da 
sciencia, com demonstrações no quadro preto. 

Art. 8.• As provns eseriptas de geographia, histm·ia univer·sal, 
physica e chimica e historia natural, vm·sarfio sobre pontc>s for
mularlos no acto do exame pela commissão, abrang:'ndo cada 
ponto as diversas partes da ma teria, comprehendida no pro
gramma de estudos rlo Gymnasio Nacional. As provas orfles 
consistirão •le nrg-uição <los examinan<los sol,re o ponto sortea(lo 
e gener:llirlad,~s •ia materia. 

Art. 9.• Os pontos a qu~ se referem os ;lrtigns anteced~ntes, 
serão em numero •le doze, formulados llilferl•ut•~mente c::t:la dia, 
antes de começar o ndo de exame e de nH1nrir:1 que c:~da um 
dos pontos comprehcnda varias part0s 1la sc'encia. 

Art. 10. A prova escripta dm·nr:·t. no maxirno t!nns horas; a 
oral, para cada examinando, nunca menos de vinte winutos em 
língua, e meia. hora em sciencia. 

A prova pratica de physica e chimica e histori[l. natural durarú 
15 minutos. 

Art. ll. O presidente da mesa poderá arguir· o examinando 
quando lhe parecer conveniente, sem prduim do t·~ml'o conce
dido aos examinadores. 

Art. 12. Cada. membro da commissão examinadora dará, por 
escripto, sua nota na prova cscripta : optima, boa,, ~nffrivel ou 
má. A maioria de notas más inl~<thilita o candidato a compare
cer á prova oral. 

Art. 13. Concluído o exame oral e prova priltica nos que a 
teem, cada membro da commissiio formulará sen jnir.o na prova 
escripta do candidato, declarando si o approva com di~tincção, 
plenamente, simplesmente, ou si o reprova. 

§ l.• A maioria de notas, assim exaradas, dará o seguinte re
sultado final do exame: 

approvado com distincção si reunir totnlidades de notas opti-
mas em todas as provas ; 

plenamente si reunir tot~olidade de notas boas ; 
simplesmente si reunir maioria de notas favoraveis; 
reprovado si reunir maioria de notas más. 
§ 2.° Findo o trabalho de cada dia será f<~ito um succinto 
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rel:ttm·io dos acontecimentos. servindo de secretario o exami
nador mais rnoç,,, e s•wit entl·egue ao •~ommiss:tl'io fodnral. 

Al't. 14. ~··I'<iochllll•rl.os •hal·i;tmente s~i:; exa1uinanlo:-: em 
eX:llll•'S d11 ih ''l:IS e t <I ttl'll !1\J'i rhl ,;,:llJIICÍ<1' 

At·t. 15. o exame o~cr·ipto ser·ti. fdto a portas !'echa<las o o 
oral publico. 

Art. 16. O examinando que for surprehemlldo no acto de 
servir-se de apontamentos particulares ou quaesquer livros não 
permittidos pela commissão perderá os seus direitos de inscri
pção nesta ópocrt de exames. 

Art. 17. o candidato quo não comparecer á. chamada por 
motivo justilicado perante a directoria. do Lyceo ou o commissario 
do Governo, poderá ser chamado mais uma só vez, esgotad:1 a 
lista da inscripção. 

Art. 18. A commissão examinadora fornecerá os livros e os 
diccionarios precisos para as provas de que tmtarn os artigos 
4", 5" e 6°. 

Art. 19. Para os exames de portuguez servirão os livros se
guintes : Fausto Barreto e Vieente •le Souza - Selecçi!o Litte
raria; Silva Tulio - Esturlinhos da língua patria. 

Par:1. Yersão franceza: Fausto B<Hreto e Vicente de Souza
Selecção Litteraria ; para. tradueçfio. Charles André - Petits 
cours de litterat11re française e Racine - Britannicus, Berenice 
e Athalie. 

Para ver~ão ingleza : Fausto Barreto e Vicente de Souza -
Sclecçao Litteraria ; para traducção : James Hewit- The gra
dw.!ted enylish reader e Herrig- The british classical authors. 
Select specimens. 

Para versão allemã : o me,;mo que para a ingleza e para tra
ducção : Excerptos de Schiller, Goethe e Lessing. 

Para prova escripta de latim: Horaeio- Satyras e Odes e 
para a prova oral : Tacito e Tito Livio. 

Art. 20. As certidões ele exallle serão passadas, m<>diante o 
sello de 200 róis, pela directoria do Lyeeo estadoal, subscriptas 
pelo commi,;sario ferleral com a a.ssignatum deste devidamente 
authentiead:t por ta.bellião. 

Art. 21. Nos Estados em que não houver Instituto dE\ ensino 
secundario as certidões serão passadas pelo presidente da mesa 
examinadora, com as formalidades exigidas no art. 20. 

Art. 22. Findos os exames deverão ser remettidas ao Minis
teria da Instrucção Publica <~s relações nominaes dos approvados, 
afim de serem publicadas no Diario Official. 

Capital Federal, ll de setembro de 1892.-Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1042 - DE ll DE SETEMBRO DE 1892 

D(• nova organização ao commando supel'ior da Guarda Nacional da comarca 
do Rio ParanaJ,yba, no Estado ele Goyaz. 

o Vice-;.Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
resolve decretar: 

Art. I. • O commando superior da Guarda Nacional da 
comarca do Rio Paranabyba, no Estado de Goya.z, se comporá 
dos seguintes corpos: 

Do actual lO• batalhão de infantaria, reduzido a quatro com
panhias; 

Do 24• batalhão de infantaria, ora creado, e que se organizará 
com a 5a, 6a, 7• e 8• companhias do referido 10• batalhão; 

Da 3• secção do batalhão de infantaria, ora elevada. á ca
tegoria de batalhão, com quatro companhias e a designação 
de 25•; 

E da um batalhão da reserva, tambem com quatro com
panhias e a designação de 4•. 

Art. 2.• Os referidos corpos serãoorganisados com os guardas 
qualificados nas freguezias da mesma comarca. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, ll de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLOlUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1043 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1892 

Dá nova organização ao couunando superior da Guarda Nacional da comarca 
do Rio Corumbá, no Estado de Goyaz. 

O Victl-Presidente da Re{mblica dos Estados Unidos do Brazil, 
resolve decretar: 

Art. I.• O commando superior da Guarda Nacional da co
marca do Rio Corumbá, no Estado de Goyaz, se comporá dos 
seguintes corpos : 

Do actua1 6• batalhão de infantaria, reduzido a quatro com
panhias; 

Do 26• batalhão de infantaria, ora creado, e que se organizará 
com a 5a, 6", 7• " se. companhias do referido 6• batalhão: 
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De um batalhão da reserva com quatro companhias e a de
signação de 5• ; 

E do 1• esquadrão de cavallaria, ora elevado á categoria de 
corpo,com quatro esquadrões e a designação de 7•. 

Art. 2.• Os referidos corpos serão organizados com os guardas 
qualificados nas freguezias ila mesma comarca. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 11 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1044 - DB 11 DE SETEII1BRO DE 1892 

Approva os estudos definitivos para construcção do ramal de AlagoinbaH ao 
Jacú, do prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia ao S. Francisco. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
resolve approvar os estudos definitivos para construcção do ramal 
de Alagomhas ao Jacú,do prolongamento da Estrada de Ferro da 
Bahia ao S. Franaisco, os quaes com este baixam rubricados 
pelo chefe interino da' Primeira Directoria de Obras Publicas. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 11 de Setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

bECRETO N, 1045 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1892 

Ap prova a reforma dos estatutos da Companhia llfaUe Larangeira 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
attendendo ao que requereu a Companhia Matte Laranjeira, de
vidamente representada, resolve approvar a reforma de seus 
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estatutos de accordo com as alterações que a e3te acompanham e 
que foram votadas pela assembléa geral <lll accionistas realizada 
em 19 de ago~to do corrente anuo. 

O Ministr<' de E:;tado dos Negocio:; di1 Agricultura, Commercio 
eObras Publicas assim ofaça executar. 

Capital Federal, 14 de setembro de 189~, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Alteracões dos estatutos da Companhia Matte Lat•an
jeira, a que se refere o decreto n. f045 de f4 de 
setembro de f892. 

TITULO IH 

Art. 8.0 Substitua-se pelo seguinte: 
Dos lucros liquidos de cada semestre serão deduzidos: 
I. • Seis por cento para o fundo de reserva que se destina a refazer 

o capital porventura desfalcado em consequencia de perdas e a 
recompor o material da companhia, o qual ficarit completo qn<tndo 
attingir a 20 "/• do capital social realizado; 

2.• Dez por cento ou mais, conforme o lucro que houver, a juizo 
da directoria, para. o fundo de amortiução, que se considerará 
inteirado quando prefizer 60 •;. do capital social realizado. 

Paragrapho unico. O restante dos lucros, feitas as de<Jucções 
acima especificadas, será distribuído em dividendo aos accionistas 
e no que em seguida se designa: 

a) Um por cento do dividendo para porcentagem de cada di
rector, sem prejuizo do honorario de que trata o art. 26; 

b) Até lO "/o do dividendo para gratificações a. empregados da 
companhia, tlcando, porém, a juizo da directoria a respectiva 
.distribuição, total ou parcial; 

c) A somma que entender a directoria dever levar á conta de 
lucros a passar para o semestre seguinte. 

Art. 9.• Substitua-se pelo seguinte: 
«A directoria, sempre que julgar conveniente, poderá empregar 

o fundo de reserva e o de amortização em apolices da divifla 
publica geral e outros titulos com garantia do Governo Federal e 
em debentures da proP.ria companhia, podendo nos mesmo;~ casos 
vender os l'6feridos titulos ou realizar com elles qualquer outra 
operaçlo.~ 



rri'uto rv 

Art. 10. Substitua-se pelo seguinte: 
< As reuniões ordinarias da assembléa geral effectuar-se-h!Lo 

em dia dos mezes de abril ou maio, designado pela directoria com 
15 dias de anteced.encia.» 

Art. Il, paragrapho unico. Substitua-se pelo seguinte: 
<~: Qualquer accionista poderá comparecer ás assembléas geraes 

e discutir, mas só terá o direito do voto o que possuir 10 acções 
ou mais averbadas no livro de registro, com 30 dias de antece
dencia. 

Si estas acções forem ao portador, deverão ser depositadas no 
escriptorio da companhia até ao dia l de maroo, quando se tratar 
da assemblàa geral ordinaria e até dous dias antes da reunião, 
quando se tratar de assemblàa extraordinaria, regulando então 
este prazo para a averbação das acções nominativas.» 

TITULO V 

Art. 26. Substitua-se pelo seguinte: 
« Cadl\ director perceberá o honorario annual de 6 :()()()$, pagos 

em prestações mensaes de 500$, podendo sempre ser augmentãdo 
ou reduzido por qualquer assembléa geral.-. 

Art. 27, segundo periodõ. Substitua-se pelo seguinte: 
«Cada membro eifootivo ou em exercício perceberã. a. gratifi

cação annual de 1:200$, pagos em prestaçõessemestraes de 600$, 
podendo sempre ser augmentada ou reduzida por qualquer assem
bléa geral.~ 

Está conforme.-Manoel Martins Torres.-F. B. Marques Pi
nheiro.-João Nunes de Car'Oalho.-Jacq_ues Duarte M urtinho.
Alvaro de Souza Neves. 

Rio, 27 de agosto de 1892.-Pela Companhia Matte Laranjeira, 
Francisco MNrtütiao, director-presidente. 

DECRETO N. 1046 - DE 14 DE iBTEMBRO DE 1892 

Faz extensivo ao pessoal de fiscalização das estradas de ferro concedidas pela 
União o Monte-pio obrigatorio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao qtte requereu o pessoal de fiscalização das estradaS 
de ferro concedidas pela União e tendo onvido o Ministro de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Oommercio e Obras Publicas, 

Decreta : 
Art. I.• E'i,extensivo ao pessoal de fiscalização das estradas 

de ferro concedidas pela União, de nomeação effectiva, o monte-
Poder ExecuUvo t81ll! 32 
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pio obrigatorio instituído pelo decreto n. 1045 de 21 de novembro 
de 1890 para os funccionarios que compoem as diversas repar
tições do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. 

Art. 2. ° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 14 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Ser~edello Corrêa. 

DECRETO N. 1047 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1892 

Crea mais um batalhão de infantaria de. guardas nacionaes na comarca de 
Araraquara no Estado, de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Araraquara, no 
Estado de S. Paulo, mais um batalhão de infantaria de guardas 
nacionaes do serviço activo, com quatro companhias e a desi
gnação de 145°, que se organizará nos municípios de Ibitinga e 
Boa Vista das Pedras; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 14 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1048 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1892 

Crea mais um batalhão de infantaria de guardas nacionaes na comarca do Bana
nal, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Bananal, no Estado 
de .s. Paulo, !pais l!m batalhão de infantaria1 de quatro compa
nhias e a des1gnaçao de 144°, que se constituirá dos guaroas 
alistados nos districtos da mesma comarca ; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 14 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1049- DE 14 DE SETEMBRO DE 1892 

Dá nova lnterpretaçã:o á clausula 15~ do decreto n. 977 de 5 de agosto do 
corrente anno. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe requereu a Companhia Mogyana de Es
trada de Ferro e Navegação, resolve declarar que a importancia 
de vinte o cinco contos com que a mesma companhia tem de 
entrar para o Thesouro Nacional, em virtude da clausula 15• 
das que baixaram com o decreto n. 977 de 5 de agosto ultimo, 
deve ser paga em duas prestações semestraes. 

O Tenente-CoronelDr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios da Agricultura. Commercio e Obras 
Publicas, que assim o faça ex_ecutar. 

Capital Federal, 14de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

DECRETO N. 1050 - DE 14 DE SETEMBRO DE 1892 

Declara caduca a concessão de favores para o engenho central de Terra 
Nova no Estado da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
verificando que a Com_PanhJa. Docas e Melhoramentos da Bahia 
cessionaria da garantta de juros e mais favores para o estabe
lecimento de um engenho central de assucar e alcool de canna 
em Terra Nova, município de Santo Amaro, Estado da Bahia, 
deixou que fosse excedido o prazo de 24 mezes para inaugu
ração do dito engenho, sem ter dado começo â. respectiva con
strucção, e sem ter apresentado caso de forÇa maior plenamente 
justificado, resolve declarar caduca a mencionada concessão. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim farâ. executar. 

Capital Federal, 14 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 
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DECRETO N. 1051 ...... DE 16 DE 1!1\lTEMIIRO DE 18g2 

Cóneede anto~isAçio l\ soeied!tdo anohymiL Tlle Rio da Janeiro CUy llllflro• 
"ements CnmptJny !imited para continuar a funccionar no Brazil. 

O Vice•Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
a ttondendo ao que requereu a sociedade anonyma Tke Rio de 
Janeiro Oity lmpro'llément• Company, Umited, devidamente 
represêntada, resolve conceder-lhe autorisaQão para continuar a 
funccionar no Brazil1 mediante as clausulas que com este baixam 
assignada.s pelo Ministro de Estado dos Negocios da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas; ficando a companhia igual .. 
mente obrigada ao que dispõe o art. 1•, § 2"1 ns. 2 e 3, do de
creto n. 164 de 17 de janeiro de 1890. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricttltlira, Commeroio 
e Obras Publicas assim o , faça executar. 

capital Federal, 16 de setembro de 1892, 4• da Ropublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

Ola.usula.s a. que se re:f'ere o decret.o 
ti.. 1t>Hi tlel!lta da.t.a. 

I 

A Companhia Rio de ianeiro City Improvements Company, 
Umited é obrigada a conservar no Brazil um representante com 
pleno~ e illimltados poderes para tratar é resolver detlniti
vâméhte as l}liéstOés qllé se suscitarem, quer com o Governo 
«tller oom os particulares. 

li 

Todos 'OS actos que praticar no Brazil ticarão sujeitos unica
meBte ás tespectivas leis e á jurisdicção de seus tribunaes, 
judiciarios óu administrativos, sem que em tempo algum possa 
a referid!l companhia, fundada em seus estatutos, reclamar 
qaal.uar exce~1 nem recorrer à. intervenção diplomatica, sob 
pena de nullidad.e da presente concessão. 

Ill 

Nenhum a.rtl~o dos estatutos poderá ser entendido ou inter
pretado em sentido contrario às clausulas dos contractos cele
brados pela oompanhia com o Governo, os quaes prevalecerão 
sempre, quaesquer que sejam os termos e a intelligencia das 
dispóslções dos mesmos estatutos. 
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IV 

Fica dependente de au~orisação do Governo F~t:!+a~ qualq~~r 
alteração que a companhia tenha de fazer nos reapeet1YO!! e!!tl!!· 
tatos, sendo-lpe cassada a autorisação para continuar a func• 
cionar no Brazil si infringir esta clausula. 

v 
A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja. 

comminada pena especial, SEjra punic:\a com !l: m~lta qe 200$ a 
2:000$000. 

Capital Federal, 16 de setembro de 1892.- Ser8ed6llo Corrêa. 

Luiz Campos, interprete commel'cial e qorretar de fanllos e 
de navios, matriculado na meritissima Junta Commeroial desta 
praça: 

Certifico pela presente que me foi apresentado um livro dos 
e~~tutos da T4e Rio de Janeiro Citll Impro'lle?nents Compqry, 
limited, impresso em inglez, que a pedido da parte trad~zi para 
a lingua vernacula, e vertido diz o seguinte : 

(Tra.ducção) 

The Rio de Ja~iro Oity .fmprooements Company., l~mit(ld, 
eneorpor~da em 20 ~e fevereiro de 1862. 

Memorandum1 artigos e resoluqões especiae11 da associação. 

Memorandum de associação da -c The Rio de Janeiro Citt 
Improvements Company, limited" 

l. o O nome da companhia é - The Rio àe Janeiro City .f-pt
pro'llemen~~ Company limited. 

2 o O escriptorio registradp da companhia será na 1nglaterra. 
3.• Os fins para os quaes a companhil\o foi estabelecida são: à. 

execução dos traballlos da drenageii\ das casas e aguas pluyiaes 
<la cida4t~ do Rio de Janeiro, autorisada por uma concessãp q~d~ 
pelo Governo ImpEirlíJ.l do Brazil, datada de 25 d,e a"!lril de 1857, 
e alterada por um (fecreto imperia~ do II\BSmo Governo, datado 
de 12 de outubro dE! l861, e todos os ma~s tra"!lalhos que possam 
ser autorisados por esta concessão, ou por qJialquer <J9!1Cessão qq 
decreto do wesmo Governo lmperi11l, suppletn,ent~r ou ampliat~~C> 
pa d~ta concessão •. ou a.utori~Q~O a e)tec~ 4e quaesq~!:lr ob~a" 
pqbhcas !lO Imp~I'lo do Bra~1l, e a exe~UQI!.o de todps oa negoc10s 
que a CO!l\panhia de tenwos e!ll tempos julgqe occa.Sional o~ 
conducente 1,1.0 alcance de ~es fiqs. · · 

4.• A responsabilida4e dos accionista~ é limitada. 
5.0 O capital nominal da companhia é de .tl 850.000 em 34.000 

a,cções de .tl 25 cada uma. · · 
Nós, as divers~!l pesspas cujos nomes e endereços estão sub~ 

scriptos, desejamos formar uma compatlhia. de accordo com estq 
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memorandum de associação ; e concordamos por isto em tomar o 
numero de acções, no capital da companhia, mdicado ao lado dos 
nossos respectivos nomes. 

NUM~:RO DE ACÇÕES 
!IOMES E ENDEREÇOS DOS SU!liCR!PTORES TOMADAS POR 

CADA SUBSCRJPTOR 

John Addis, Preemans llarf, Southwar & C................ 100 
Henry Wollaston Blake, 18, London Street, London.. .. . •. • iOO 
Ross Donnelly Mangles, Woodbridge, Gnildford............ 100 
Alm Bramley-1\{oore, I.iverpool............................. 100 
Erasmus \Vilson, 19, Henrietta Street, Cavendish Square, 

London................................................... 100 
Walter Thomas Javocett, 29, Hreadneedle Street, London.. 100 
Edward Gotto, 35 A, Great George Street, \Vestminster... 100 

Datado aos 18 dias de fevereiro de 1862. 
Testemunha das assignaturas acima, Charles Burte, 46, Par

liament Street. 

ARTIGOS DA ASSOCIAÇÃO 

O Governo Imperial do Brazil outorgou aos Srs. Joaquim Pe
reira Vianna de Lima Junior e John Frederic Russell por uma 
concessão datada de 25 de abril de 1857, alterada pelo decreto 
imperial de 12 de outubro de 1861, o privilegio exclusivo, 
durante o prazo de 90 annos, de executar as obras necessarias á 
drenagem da cidade do Rio de Janeiro, conforme os planos que 
foram já approvados pelo Governo Imperial. 

O Governo Imperial obriga-se a pagar aos concessionarios, 
durante o prazo, a quantia annual de 60$ por cada casa actual
mente construída., ou que for construída de ora em deante, quer 
occupada, quer não, as quaes gosarão dos beneficios dessas obras; 
e a requisitar da Camara Municipal desta citlade o pagamento 
annual de 24:000$ aos concessionarios para despeza da manu
tenção e limpeza dos canos t.e esgoto das aguas pluviaes. 

As obras devem ser construídas por secções, e o Governo Im
perial tem o direito de annullar a concessão si as obras do 
primeiro districto, quando experimentadas, não derem prova 
etficaz. Os concessionarios teem além disto o direito exclusivo de 
executar todas as obras particulares de drenagem na cidade do 
Rio de Janeiro, conjunctamente com as obras publicas de dre
nagem. Pelas clausulas da concessão, os concessionarios teem o 
direito de transferir os privilegias concedidos, á qualquer com
panhia. A companhia é formada com o fim de tomar a trans
ferencia da concessão dos Srs. Joaquim Pereira Vianna de Lima 
Junior e John .l<'rederic Russell e executar as obras autorisadas 
pela mesma, ou as oue possam ser autorisadas por qualquer con
cessão ou decreto supplementar ou ampliativo desta concessão. 
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Os planos das obras foram cuidadosamente preparados pelos 
Srs. Gotto & C. e os Srs. Brassey e Ogilvie fizeram um contracto 
para executar, dentro de quatro annos, todas as obras de aecordo 
com aquelles planos, pela quantia de .t839.858. Desta quantia, a 
somma de ;t 170.858 deve ser posta de lado para o pagamento 
das diversas despezas mencionadas na primeira lista junto a esta. 

Os Srs. Brassey e Ogilvie entraram tambem em um ajuste 
para a manutenção das obras, e o trabalho do systema de drena
gem depois da conclusão do seu contracto de construcção. 

Os Srs. Joaquim Pereira Vianna de Lima Junior e John Fre
doric Russell combinaram em transferir á companhia a concessão 
feita a elles pelo Governo Imperial, com a condição de lhes ser 
paga pela companhia a quantia do t 89.000, das quaes a impor
tancia <te t 59.000 deve ser paglt dos primeiros depositos das 
acções, e a quantia de .t 30.000 dentro de um mez depois que o 
Governo Imperial tenha officialmente approvarlo a drenagem do 
primeiro di stricto. 

Uma escriptura de transferencia já foi preparada, e serit ex
ecutada logo que a companhia esteja oncorporada. 

O Sr. Gotto foi nomeado para o cargo de engenheiro em chefe 
da companhia no Rio de Janeiro, nos tel'mos de um contracto que 
já foi preparado, e sera executado logo que a companhia for 
encorporada. 

Ello devera receber a quantia de t 30.000 pelos seus serviços 
durante a execução das obras, e deverá pagar todas as despezas 
do pessoal de engenheiros necessario e da repartição de enge
nheiros em geral. 

Os Srs. Birclnam, Dakymple, e Drake foram nomeados pro
curadores da companhia na Inglaterra, e concordaram em acceitar 
a quantia de .t 3.000 pelos serviços prolissionaes e outros que já 
prestaram com relação á mesma concessão e formação da compa
nhia ; e concordaram mais em desempenhar todos os negocies 
legaes da companhia, á excepç;lo dos litigiosos, durante os quatro 
annos seguintes, pela somma de .t 500 por anno. 

Foi preparado um contracto neste sentido, que será executado 
logo que a companhia for encorporada. 

Póde ser conveniente que a companhia seja registrada no Rio 
de Janeiro como «. sociedade anonyma » ; e pretende-se dar po
deres aos directores para registral-a, si assim o julgarem conve
niente. 

Fica portanto combinado, como segue : 

INTERPRETAÇÃO 

Art. l.• Na interpretação destes estatutos as seguintes pala
vras ~ expressões teem as seguintes significações, a menos que 
exclmdas pelo assumpto ou contracto : 

a) « .\ companhia » significa « The Rio de Janeiro City Impro
vements Company, limited ». 
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b) «O Reino Unido • significa o Reino Unido da Grau-Bretanha 
e Irlanda. 

c) « O Governo Imperial » significa o Governo Imperial do 
Brazil. 

d) « Os estatutos , significa e inclue os actos de companhias 
anonymas por acções, de 1856, 1857 e 1858, e todos e quaesquer 
actos de tempos a tempos em vigor, relativamente a companhias 
anonymas por acções e necessariamente aft"ectando a companhia. 

e) «Estes estatutos» signitlcam e incluem o memorandum de 
associação da companhia, e estes artigos de associação, e os re
gulamentos da companhia de tempos a tempos em vigor. 

f) «Resolução especial » significa uma resolução especial da 
companhia, decretada de conformidade com a secção 34 das compa
nhias anonymas de 1856. 

, g) -c Capital » significa o capital de tempos a tempos da com
panhia. . 

h) c Acções • significa as acções de tempos a tempos do capital. 
i) c Directores • significa os directores de tempos a tempos da 

companhia, ou, como o caso exija, os directores reunidos em as
jlembléa. 

k) c Fiscal:., < banqueiros:., « secretario :., significa aquelles 
respectivos empregados de tempos a tempos da companhht. 

t; « Assembléa. ordinarht,. significa uma assembléa geral ordi
naria. da companhia, devidamente convocada e constituída, e 
qualquer assembléa. adiada. 

m) c Assembléa extraordinaria » significa uma assembléa geral 
extraordinaria da companhia, devidamente convocada e consti
tuída, e qualquer adiação com referencia a mesma. 

n) c Assembléa geral ,. significa uma assembléa ordinaria ou 
uma assembléa extraordinaria. 

o) c Conselho» significa uma assembléa dos directores, devida
meQte convocaQ.a e constituída, ou, conforme o caso exija, os 
directores reunidos em conselho ou sessão. 

p) c Escriptorio • significa o escriptorio de tempos a tempos 
da companhia. 

q) « Sello »significa. o sello commum de tempos a tempos da 
companhia. 

r) c Mez • significa mez calendario. 
s) Palavras exprimindo o numero no singular sómente, in

cluem o numero no plural. 
t) Palavras exprimindo o numero no plural sómente, incluem 

o numero no singular. 
u) Palavras exprimindo o genero masculino sómente, incluem 

o genero feminino. 

II 

CONSTITUIÇÃO 

J\,rt. 2.• Os artigos da tabella B dos actos das companhias 
anonymas por acções de 1856, não serão applicados; porém, em 
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logar disso, o que se segue será o regulamento da companhia, 
porém sujeito á revogação e alteração conforme está previsto 
nestes estatutos. 

III 

NEGOCIO 

Art. 3.• Os misteres da companhia comprehenderão todos os 
negocios mencionados no memorandum de associação e todas as 
mn.terias accidentaes, e poderão ser principiados logo que o con
selho julgue conveniente, embora todo o capital não tenha sido 
subscripto. 

Art. 4. o Os negocios serão e:ffectuados sob a gerenciados dire
ctores, sujeitos sómente á fiscalização das assembléas geraes, 
como está previsto por estes estatutos. 

Art. 5. o Nenhuma pessoa, excepto os directores, terá auto
risação para fazer, acceitar, ou endossar qualquer nota promis
soria ou letra de cambio, com relação à companhia, ou de outro 
modo empenhar o credito da companhia. 

Art. G. "Nenhuma pessoa, excepto os directores e pessoas para 
isso expressamente autorisadas pelo conselho, e operando dentro 
dos limites da autorisação conferida pelo conselho, terá qual
quer autorisação para fazer qualquercontracto ou engajamento 
de modo a impor por essa razão qualquer responsabilidade á 
companhia. 

Art. 7. 0 A directoria não rará, acceitará, ou endossará qual
quer nota promissoria on letra de cambio com relação á com
panhia, excepto em qualquer caso no curso diario dos negocios 
da corr.panhia, ou, na consecução de uma resolução especial da 
directoria, decl::..rando ser na opinião della necessario para os 
interesses da companhia. 

Art. 8. 0 Todos os dinheiros pagaveis á companhiaserão rece
bidos pelos directores ou banqueiros, ou por algnma pessoa 
autorisada pela directoria, e serão pagos aos banqueiros por 
conta da companhia. 

Art. 9. 0 Os recibos de dous dos directores ou dos banqueiros, 
ou de pessoa assim autorisada, serão quitações efficazes de todos 
os dinheiros nelles declarados como recebidos. e de toda a respon
sabilidade, reclamações e questões relativas a isto. 

Art. 10. Todos os pagamentos da companhia (excepto a conta 
da caixa pequena) serão feitos por meio de cheques sobre os 
banqueiros, feitos em virtude de uma resolução da directoria ou 
de uma commissão operando dentro da sua autorisação e assi
gnados por dous dos directores, contra-assignados pelo secretario 
com o seu nome ou iniciaes. 
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IV 

ESCRIPTORIO 

Art. 11. O escriptorio será em Gresham House, Old Broad 
Street, na cidade de Londres, ou em qualquer outro logar em 
Londres ou Middlesex, conforme a directoria designe de tempos 
a tempos. 

v 
PRillfEIROS EMPREGADOS 

Art. 12. Os Srs. John Addis, Henry Wollaston Blake, Ross 
Donnelly 1\langles, John Bamley Moore, M. P., e Erasmus 
Wilson, serão os primeiros e actuaes directores. 

Art. 13. Os Srs. Glyn, Millo & Companhia serão os primeiros 
e actuaes banqueiros. 

Art. 14. Os Srs. Birckam, Dalnymple, e Durake, serão os pri
meiros e actuaes procuradores. 

Art. 15. O Sr. John Cater será o primeiro e actual fiscal. 

VI 

CAPITAL 

Art. 16. A companhia de tempos a tempos, com a sancção de 
uma resolução especial, poderá augmentar o capital original de 
;t 850.000- por meio de novas acções. 

Art. 17. Qualquer capital levantado por meio de novas 
acções, excepto o que a companhia na occasião da creação deter
minar em contrariO, será considerado como parte do capital 
original, e será sujeito ás mesmas provisões em todos os sentidos, 
quer com referencia ao pagamento das chamadas, ou multa de 
acções pelo não pagamento de chamadas ou de outro modo, como 
5i tivesse sido parte do capital original. 

Art. 18. A quantia de tempos a tempos do novo capital, 
excepto o que a companhia quando for creada determinar em 
contrario, serit dividida de modo a permittir a quantia a ser 
dividida proporcionadamente entre os accionistas então exis
tentes. 

Art. 19. As novas acções, em primeiro logar, salvo si a com
panhia quando for creada determinar o contrario, serão otrere
cidas pelos directores aos accionistas, em proporção ao numero 
de suas respectivas acções; e, tantas das novas acções quantas 
não forem tomadas pelos accionistas, poderão ser cedidas a 
outras pessoas que os directores indicarem. 

Art. 20. Mas si a companhia. depois de ter ligado a quaes
quer novas acções qualquer preferencia, ou garantias, ou outro 
privilegio especial, crear quaesquer novas acções além destas, os 
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possuidores das novas acções, ás quaes o privilegio especial esteja 
ligado, com respeito a taes acções novas, salvo si a companhia 
determinar de outro modo, não terão direito a uma offerta das 
demais novas acções. 

Art. 2l. Com a autorisação de uma resolução especial, e o 
consentimento de tres quartos em valor dos possuidores de todas 
as acções, todas as acções de qualquer classe, como o c:tso exija, 
podem ser consolidadas em um numero menor de acções, ou 
aivididas em um numero maior de acções, ou por este ou de 
outro modo augmentadas ou reduzidas em quantia nominal, ou 
em quantia nominal aggregada. 

Art. 22. Os directores podem, de tempos a tempos, si elles 
julgarem justo, tomar emprestado qualquer somma ou sommas 
tlo dinheiros sobre bonds ou debentures, ou sobre hypotheca, 
por tal taxa de juros e em taescondições que julgarem conve
niente. 

VII 

CONTRACTOS 

Art. 2.1. Os contractos iniciados com os Srs. Joaquim Pereira 
Vianna de Lima Junior e John Frederic Russell, Brassey e 
Ogilvie, Eduard Gotto, Brickam, Dalnymple e Drake, estão 
adoptados e ratificados e a escriptura· de transferencia e con
tractos mencionados na seguinte lista junto a este, serão logo 
executados pela companhia. 

Art. 24. Os directores terão poderes de tempos a tempos, con
forme julguem proprio, de alterar qualquer dos contractos men
cionados na segunda lista, porem não de modo a lançar qualquer 
responsabilidade maior sobre a companhia, do que a que está 
sujeita actualmente com aquelles contractos. 

VIII 

FUNDO DE RESERVA 

Art. 25. Tal porção (si houver) das rendas da companhia, 
conforme uma assembléa geral possa determinar de tempos a 
t empos, será posta de parte como fundo de reserva para o fim 
de igualar os dividendos. 

Art. 26. Para o fim de igualar os dividendos, a diroctoria de 
tempos a tempos poderá applicar qualquer parte uo fundo de 
reserva por conta da renda. 

Art. 27. A directoria póde de tempos a tempo3 botar de parte, 
dos dinheiros da companhia as sommas que julgue necessarias 
para fazer face a reclamações contra a companhia. 
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IX 

FUl'fDO DE AMORTIZAÇÃO 

Art. 28. Os directores, salvo si for determinado de outro modo 
por meio de uma resoluc;ão especial, deverão botar de parte 
annualmente a somma de .t 1.600 (mil seiscentas e noventa 
libras), e empregar e acooumular os juros disto, afim de preve~ 
nir-se para o reembolso do capital na ex:pirac;ão do tempo pelo 
qual a concessão foi feita. 

X 

EMPREGO DOS DINHEIROS 

Art. 29. ·Todos os dinheiros passados para o fundo rle reserva, 
ou para o fundo de amortizac;ão, e todos os outros dinheiros da 
COI'Ilpanhia que não forem immediatamente applicaveis a qual
quer pagamento a fazer pela companhia, podem ser empregados 
pelos directores em títulos do Governo ou reaes, ou pessoaes ou 
outros titulas ou empregos conforme a directoria de tempos a 
tempos julgue conveniente, e quandQ a directoria julgue proprio, 
póde fa. er-se empre~>~:os nos nomes dos fieis. 

Art. 30, A directorul póde conservar nos banqueiros o saldo 
que ella julgue convenieute de tempos a tempos, e não obstante 
quaesquer dos hamjueiros podem ser directores, ou um direotor. 

Art. 31. O dinheiro da companhia póde ser empregado, con .. 
forme previsto por estes estatutos, na compra de acc;ões da 
comp~~nbia ; porém nenhuma destas acções será comprada com 
dinheiros passados para o .fundo de amortização, excepto acc;ões 
integralizadas, e no caso de que taes acções SAjam compradas 
com dinheiro, passados para o fundo de amortisac;ão, taes acc;ões 
não serão annulladas, mas serão consideradas como acc;ões 
existentes, e os dividendos pagaveis a ellas serão levados a 
credito do fundo de amortização. Quaesquer ac.;ões compradas 
para o fundo de amortização podem ser vendidas si os directores 
Julgarem conveniente, porém os productos de taes vendas serão 
levados para o fundo de amortizac;ão. 

XI 

ASSEMBLÉAS GBRA~S 

A:rt. 32, A assembléa geral terá lagar annualmente no loga11 
em Londres <'U Middlesex, na hora, e no dia de cada anno, que 
os directore~ de tempos a tempos 1\esignarem, 

Art. :,iS. Pprém, a.té que a companllia. designe de outro modo, 
a assembléa ordtnaria tera logar no mez de março de cada anno. 
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_ Art. 34, A primeira assembléa ordinaria terá logar no mez 
de março de 1863. 

Art. 35. Uma assembléa geral poderá. em qualquer tempo ser 
convocada pelos directores de seu proprio accordo. 

Art. 36. Uma assembléa geral será convocada pelos directo
res em qualquer tempo que uma requisi~o de qualquer numero 
de accionistas, nunca menor de cinco, e possuindo na totali
dade nuuc•t meuos de duas mil acções, e declarando amplamente 
o fim da assembléa, e assignada pelos peticionarios, seja entregue 
ao secretario, ou deixada no escriptorio para os directores. 

Art. 37. Em qualquer tempo que os directores deixarem por 
quinze dias. depois da entrega de qualquer requisição, de convo
car uma asseml.Jléa de conformidade com a mesma, os peticiona
rios, ou quaesquer accionistas, nunca menos de cinco, e possuindo 
na totalidade nunca menos de duas mil acções, poderão convocar 
uma assembléa. 

Art. 38. Cada assembiéa geral terà logar no logar conve
niente. em Londres ou Middlesex, conforme os directores ou os 
accionistas que convocarem a assembléa designarem. 

Art. 39. Tres accionistas serão um quorum para uma assem
bléa geral para a escolha de um presidente da assembléa, a 
declaração de um dividendo, e o adiamento da mesma. 

Art. 40. Excepto para a escolha de um presidente da assem
bléa, ou a declaração de um dividendo, ou o adiamento da assem
bléa, o quorum de qualquer assembléa geral deve ser de dez 
accionistas. 

Art. 41. Nenhum negocio serà tratado em nenhuma assembléa 
geral, sem que o quorum para este fim esteja presente no começo. 

Art. 42. Si, dentro de uma hora depois do tempo designado 
para ter logar uma assemhléa geral. o quo1"unt não estiver pre
sente, a assembléa, si for convocada á. requisição dos accionis1as, 
sara disso! vida, e em outro caso, ficará adiada até o seguinte dla 
util no mesmo logar, e p tra reunir-se no mesmo tempo que 
tenha sido designado para ter logar a assemblcía original. 

Art. 43. Si em qualquer assembléa geral adiada o quorum niio 
estiver presente dentro de uma hora depois do tempo em que 
deverá ter logar a assembléa, esta será dissolvida. · 

Art. 44. O presidente, com o consentimento da assemblêa, pôde 
adiar qualquer assembléa geral de tempos a tempos, e de logar 
para logar. 

Art. 45. Nenhum negocio será tratado em qualquer assembléa 
geral adiada sinão o negocio que tenha sido deixado por concluir 
na assembléa geral em quê o adiamento tenha tido logar, e que 
tenha sido tratado naquella assembléa. 

Art. 46. Os directores convocando qualquer assembléa geral, e 
os accionistas convocando qualquer as~embléa extraordinarià, 
darão respectivamente pelo menos um aviso de sete dias e nunca 
maior de 15 dias. 

Art. 47. Quando qualquer assembléa geral for adiada por mais 
de sete diàS, os directores darão pelo menos um aviso de quatro 
diàil, da assembléa adlada.. 
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Art. 48. O aviso convocando uma assembléa ~eral será contado 
exclusiva o dia em que se der o aviso, porém mclusive o dia da 
assembléa. 

Art. 49. Os avisos convocando assembléas geraes, ou o seu 
adiamento, serão feitos por circulares aos accionistas registrados 
como residentes no Reino Unido, designando o tempo e logar da 
assembléa. 

Art. 50. Os directores ou accionistas convocando uma assem
bléa geral podem tambem, si julgarem conveniente, dar aviso 
por meio de annuncio. 

Art. 51. Nenhum negocio será tratado em qualquer assembléa 
extraordinaria, excepto aquelles que tenham sido especificados no 
aviso de convocação. 

Em qualquer caso em que por meio destes estatutos tenha de 
ser dado aviso de qualquer negocio para ser tratado em uma 
assemblêa geral, a circular e o annuncio, si houver, deverá es
pecificar o fim. 

Art. 52. Qualquer circular destas póde ser enviad t pelo cor
reio como carta, dirigida ao accionista, conforme o seu endereço 
registrado, e assim enviada, será julgada entregue a elle no dia 
em que, no tempo regular do correio, seria entregue no logar. 

XII 

PODERES DAS ASiiiEMBLÉAS GERAES 

Art. 53. Qualquer assemblêa geral, quando se tenha dado 
aviso neste sentido, póde demittir qualquer director ou fiscal por 
causa de procedimento irregular, negligencia, incapacidade, ou 
outra causa julgada sufficiente pela assembléa, e póde supprir 
qualquer vaga no logar de director ou fiscal, e póde alterar o 
numero de directores, mas de modo que, até á conclusão das 
obras incluídas no contracto de construcção do:> Srs. Brassey & 
Ogilvie, o numero não excederá de cinco; e, sujeito ás provisões 
destes estatutos, póde em geral decidir sobre quaesquer negocias 
relativos á companhia. 

Art. 54. Nenhuma assemblêa ordinaria, sem aviso neste sen
tido, póde eleger directores e fiscaes, e receber, ou rejeitar inteira 
ou parcialmente, ou adoptar e confirmar as contas, o balanço e 
relatorios dos directores e fiscal respectivamente, e póde decidir 
sobre qualquer recommendação dos directores, e sobre ou relati
vamente a qualquer dividendo, e, sujeito ás provisões destes 
estatutos, discutir geralmente quaesquer negocios relativos á 
companhia. 

Art. 55. Quando quaesquer assembléas geraes, por meio de 
resolução especial, tenham determinado qualquer augmento de 
capital, as assembléas, ou quaesquer outras assembléas geraes, 
poaem, por meio de resolução especial, determinar a extensão 
em que o augmento será e1fectuado por meio de emissão de novas 
acções, e as condições em que o capital deva ser assim augmen-
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tado, e o tempo, modo, e termos em que as novas acçõea serão 
emittidas, e como o premio, si houver, será applicado ás novas 
acções. 

Art. 56. Quaesquer assembléas geraes determinando as con
dições em que quaesquer acções novas tenham de ser emittidas, 
podem determinar que as novas acções serão emittidas em uma 
classe, ou em lliversas classes, e podem juntar ás novas acções, 
ou ás novas acções de todas on quaesquer das classes, algum pri
vilegio especial com referencia a preferenciaes, garantidas, deter
minadas, fluctuantes, redimiveis, ou outros dividendos, oujuros.ou 
de outro modo, ou quaesquer condições ou restricções especiaes. 

Art. 57. Si, depois de quaesquer assembléas geraes tiverem 
por meio de resolução especial determinado sobre a emissão de 
novas acções, todas as novas acções não forem emittidas regular
mente, qualquer assemblàa geral póde determinar que as novas 
acções por emittir não sejam emittidas, porém cancelladas, ou 
determinar qualquer alteração nas condições em que as acções 
novas por emittir, serão emittidas, ou os privilegies ou restricções 
especiaes ligados ás novas acções por emittir. 

Art. 58. A companhia póde, em assemblàas geraes, do tempos 
á tempos, por meio de resolução especial, alterar e fazer novas 
provisões substitutivas ou addicionaes a qualquer regulamento 
da companhia, quer contidos ou não nestes artigos da associação. 

Art. 59. A autorisação das assembléas geraes de tempos a 
tempos pol' uma resolução especial, de alterar e fazer novas pro
visões em log"r de ou em addição a quaesquer dos regulamentos 
da companhia, estender-se-ha a autorisar qualquer alteração 
destes estatutos, excepto sómente o regulamento da companhia, 
o qual prove o limite da responsabilidade dos accionistas, e a 
igualdade proporcional da responsabilidade dos accionistas, e o 
seu interesse nos lucros da. companhia, e a menor remuneração 
dos directores, ate á conclusão das obras incluídas no contracto 
dos Srs. Brassey & Ogilvie, cujo regulamento exceptuado será 
julgado o unico regulamento fundamental e inalteravel da 
companhia ; mas a companhia será obrigada por todas as suas 
resoluções especiaes, P.elas quaes quaesquer novas acções forem 
emittidas, com priv1legios especiaes, e todos os novos regu
lamentos da companhia terão effeito de accordo. 

Art. 60. Duas assembléas geraes extraordinarias successivaR 
tendo logar dentro de tres mezes por meio de resolução, appro
vada pelo menos por tres quartos dos votos dos acciouistas 
votando em cada assemblea, podem resolver a dissolução da 
companhia, e o templo, modo, termos e condições em que a dis
solução terá logar. 

Art. 61. Quando qualquer resolução por escripto recom
mendada pela directoria, e depois de avisar-se disso todos os 
accionistas registrados como residentes no Reino Unido, adoptada 
ou sanccionada por escripto pelo menos por tres quintos em 
valor, dos accionistas, será, excepto pela dissolução da com
panhia, tão válida e efficaz como uma resolução de uma assemblàa 
geral, ou de uma resolução especial. 
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XIII 

PROCEDIMENTO NAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 132. ll:m cada assembléa geral o presidente dos directores, 
ou, durante a ~>Ua ausencia, o vice-presidente (si houver), ou, 
durante a sua ausencla, um director eleito pelos accionistas 
presentes, ou durante a àusencla, de todos os directores, um 
aooionista eleito pelos accionistas presentes, tomara a pre
sidencia. 

Art. 63. Em cada assemblêa ordinaria na qual qualquer 
director tenha de deixar o seu cargo, se conservará até á disso
lução da assembléa, quando deixara o seu cargo. 

Art. 64. O primeiro assumpto, em cada assembléa geral 
depois que a presidencia esteja occupada, será a leitura das actas 
da ultima assembléa geral; e si a:; actas não parecerem á 
assembléa geral foram assignadas de conformidade com os esta
tutos, sendo julgada correcta ou corrigida, serão assignadas pelo 
presidente da assembléa na qual foram lidas. 

Art. 65. Excepto quando de outro modo previsto por este!! 
estatutos, cada questão a decidir-se por qualquer assembléa 
geral, salvo si for resolvida com dissidencia, serà decidida por 
mna simples maioria dos accionistas pessoalmente l?resentes; e, 
Sàlvo quando o escrutínio for necessario, será decidido por meio 
de gestos da mão. 

Art. 66. Cada resolução especial, e cada questão exigida pelos 
estatutos para ser decidida por outra cousa além da simples 
maioria dos accionistas pessoalmente presentes em uma as
sembléa geral, salvo resolvida sem dissidencia, será decidida por 
escrut!nio. 

Art. 67. Em cada questão por decidir por simples maioria dos 
accionistas pessoalmente presentes em qualqu~r assembléa geral, 
cada accionista pessoalm,mte presente e qualificado de accordo 
com estes estatutos para votar, terá o direito de voto. 

Art. 68. Em qualquer assembléa geral, salvo quando seja 
exigido immediatamente um escrutínio para qualquer resolução, 
á vista da declaração do presidente da assembléa, do resultado 
dos gestos da mão, pelo menos por dous accionistas. e tambem 
antes da dissolução ou adiamento da assembléa, em requisição 
por escripto, assignada por accionistas formando juntos pelo 
menos eem acções, e entregue ao presidente ou secretario, uma 
declaração pelo presidente de que uma resolução será apresen
tada e um lançamento neste sentido nas actas dos andamentos 
da assembléa, será evidencia sutHciente do facto assim decla
rado, sem prov-a. do numero a proporção dos votos em favor ou 
eontra n r~solução. 

Art. 69. Si for exi~ido nm escrutínio, elle será feito de tal 
modo, em tal logar, e immediatamente, ou em tal tempo, dentro 
de sete dias depois, conforme o presidente da assembléa. ordenar, 
e o resultado do es~rutinio será. julgado como. resolução da 
assembléa geral na qual for exigido ô escrutinw. 
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XIV 

VOTAÇÃO NAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 70. Quando qualquer questão tenha de ser decidida por 
escrutínio, cada accionista Jlresente, em pessoa ou por meio de 
procuração, e com d1reito a votar, tera um voto por cada 
acção que elle possuir. 

Art. 71. Si mais pessoas do que uma tiverem conjunctamente 
direito a uma acção, a pessoa cujo nome estiver em primeiro 
Jogar no registro dos accionistas, como um dos possuidores da 
acção e nenhum outro, terá direito a votar á vista disto. 

Art. 72. Todas as vezes que um pae, tutor, curador, marido, 
testamenteiro, ou administrador, de qualquer criança, lunatico, 
idiota, mulher, ou accionista fallecido, deseje votar com relação 
a acção do accionista incapacitado ou fallecido, poderá ficar, con
forme está previsto nestes estatutos, um accionista em relação a 
acção, e poderá votar de accordo. 

Art. 73. Um accionista pessoalmente presente em ~;ualqucr 
assembléa geral, poderá recusar de votar sobre qualquer questão, 
porém não será, por c:msa de sua recusa, considerado como 
ausente da assemb léa. 

Art. 74. Um accioni;;ta com direito a votar podera de tempos 
a tempos nomear qualquer outro accionista seu procurador, 
quando tiver de votar em escrutinio. 

Art. 75. Cada instrumento de procuração sera por escripto, 
conforme a formula seguinte e assignado pelo outorgante, e 
será depositado no escriptorio, pelo menos quarenta e oito horas 
antes do dia em que tenha de etrectuar-se a assembléa geral, na 
qual será representado, e serà guardado nos archivos da com
panhia, porém será apresentado a cada pedido razoavel e a custa 
(si houver) do accionista ou do seu procurador. 

Art. 76. A formul:t do instl·umento da, procuração será a 
seguinte: 

Eu (A. B.) accionista da The Rio de Janeiro, City lmpro
vements Company, Limitdd, por meio d:'sta nomeie (C. D.) 
outro accionista da, companhia, para lazer as minhas vezes como 
meu procurador na assembléa geral da companhia que terà Jogar 
no dia de de 18 , e em qualquer outro adiamento que 
se seguir a esta. Testemunho com o meu punho aos de de 
18 • (Assignado) . 

Art. 77. A pessoa presidindo a assembléa geral, em qualquer 
caso de igualdade de votos em escrutínio, ou de outro modo, terà 
um voto addicional ou preponderante. 

XV 

ACTAS DAS ASSEMBT.EAS GERAES 

. Art. 78. Cada lançamento no liHo das actas sobre os prJce
dimentos das assembléas geraes, tendente á ser lançado e assi-
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gnado de accordo com os estatutos, na ausencia de prova em 
contrario, será julgado como registro correcto e procedimento 
original da companhia, e, em todo o caso, encargo da prova do 
erro recahirá na pessoa que rlzer qualquer objecção ao assenta
mento. 

XVI 

DIRECTORES 

Art. iO. O numero dos directores não excederá a cinco . 
. '\.rt. 80. Para ser <lirector é necessaria a posse de cem acçõos 

pelo menos. 
Art. 81. Cada direotor será possuidor de um numero de acções 

que o habilite pelo menos por seis mezes, excepto os accionistas 
originarias, e os recommendados pela direc~oria para eleição. 

Art. 82. Na assembléa ordinaria, no anno de 1867, e na 
assemblé<t ordinaria em cada anno subsequent~, um dos diro
ctores deixará o seu cargo; e a assembléa elegera um accionista 
habilitado para preencher o seu logar. 

Art. 83. A occasião para a retirada dos primeiros e actuaes 
directores será determinada entre elles mesmo;;, em conselho 
que tenha logar no fim do mez de dezembro de 1866, por meio 
de estipulação, ou na falta de estipulação retirar-se-hão em 
ordem alphabetica. 

Art. 84. Torta vez que suscitar-se qualquer questão quanto 
á occasião para a retirada de qualquer dos directores, sara deci
dida pela directoria. 

Art. 85. Um director retirado, estando habilitado, pode ser 
reeleito. 

Art. 86. Um accionista, não sendo um director retirado, salvo 
si for recommendado pela directorb para eleição, não será 
qwtlificado para ser eleito director, a menos que dê ao secretario, 
ou deixe no escriptorio, nunca menos de vinte e um dias nem 
mais de dous mezes antes do dia da eleição dos directores, aviso 
por escripto, por seu proprio punho, do seu consentimento em 
ser eleito director. 

Art. 87. Um accionista não estarà habilitado para continuar 
como director, sem que possua em seu proprio nome o numero 
de acções sufticiente para a sua habilitação. 

Art. 88. To•Jas as vezes que na;; a!'Jsembléas ordinarias em 
qualquer anno deixarem de eleger um director, em logar do 
director qu(:l tenha de retirar-se, o tlirector a retirar-se será con
siderado como tendo sido reeleito. 

Art. 89. Cada director deixara vago o seu cargo quando cessar 
de possuir o numero sulllciente de acções para a sua habilitação, 
ou quando fallir ou tornar-se insolvente, ou suspender paga
mento, ou quando cornpuzer-se com os seus credores, ou sendo 
julgado lunatico, ou possuindo qualquer escriptorio ou logar de 
livro na companhia, excepto o de banqueiro, ou excepto como 
accionista de uma companhia encorporada, em que sr:>ja inter-
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essado, ou participando nos lucros de qualquer contracto com a 
companhia, ou excepto como tal accionista participando nos 
lucres de qualquer obra feita para a companhia. 

Art. 90. Um director póde em qualquer tempo dar aviso por 
escripto de que deseja retirar-se, entregando-o ao presidente dos 
directores, ou ao secretario, ou deixando-o no escriptorio, e com 
a acceitação da sua resignação pela directoria, e não antes, o 
seu cargo ficará vago. 

Art. 91. Qualquer vaga occasional do cargo de director póde 
ser preenchida pela. directoria, nomeando um accionista habi
litado, o qual occup:1ril. em todos os sentidos o Jogar do seu ante
cessor. 

XVII 

SESSÕES E COMMISSÕES 

Art. 92. As sessões terão Jogar quando os directores julguem 
conveniente. 

Are. 93. Uma sessão extraordinaria. póde, em qualqnertem{lo, 
ser convocada por quaesquerdous directores, por meio de aviso 
de dous dias aos outros directores. 

Art. 94. O quorum de cad,t ses;ão será de tres directores. 
Art. 95. Na primeira sessão depois de cada assembléa ordi

naria o presidente dos directores e o vice-presidente poderão 
ser eleitos por um anuo. 

Art. 96. Quando a presidencia ou vice-presidencia ficarem 
vagas durante um anuo, a pr·imeira sessão elegerá um presi
dente, ou, conforme o caso exija, póde eleger um vice-presidente 
para o resto do anuo. 

Art. 97. Em todo caso, na ausencia do presidente na sessão, 
um substituto temporario do presidente será nomeado pelo con
selho ; porém o vice-presidente, estando presente, sera o sub
stituto. 

Art. 98. O procedimento da. sessão será regulado, tanto quanto 
determinam as ordens existentes do conselho, pelas suas ordens 
existentes e em outros sentidos, conforme os directores presentes 
julgarem conveniente. 

Art. 99. Cada questão em sessão ser•á determinada por uma 
maioria de votos dos dire~tores presentes, cada director tendo 
um voto. 

Art. 100. No 0aso de igualdade de votos em uma sessão, o 
presidente que presidir a me~ ma terá um segundo voto ou voto 
de qualidade. 

Art. 101. Os directores poderão nomear e demittir as com
missões de seu proprio numero conforme julguem conveniente e 
poderão determinar e regular o seu 'l'~orum, deveres e proce
dimento. 

Art. 102. Cada commissão fará actas de seu procedimento, e 
llara COD!tt dellas de tempos em tempos á directoria. 
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Art. 103. Actas das sessões de cada conselho e do compare
cimento dos dire~tores respectivamente, serão registradas com 
toda a brevidade possível pelo secretario em um livro para este 
fim; e serão assignadas pelo presidente da assembléa perante a 
qual forem lidas. 

Art. 104. Cada acta, quando assim registrada e assignada, 
será, na fa.lta de prova de erro, considerada um procedimento 
original. 

Art. 105. O conselho póde adiar para tal tempo e logar, con
forme os directores presentes determinarem. 

XVIII 

PODERES E OBRIGAÇÕES DA DIRECTORIA 

Atr. 106. A directoria será encarregada e poderá exercer e 
executar os seguintes poderes e obrigações, a saber : 

a) O andamento geral e gerencia dos negocios da companhia; 
b) A nomeaç5.o e demissão, e a determinação das obriga

ções e salarios ou outras remunerações do gerente secretario, 
engenheiros, inspectores, caixeiros, agentes e criados da com
panhia, e as ganntias a tomar delles respectivamente; 

c) A nomeação e a demissão dos procuradores e banqueiros ; 
d) A convocação das assembléas geraes; · 
e) A instituição, direcção, defesa, compromisso e abandono 

dos procedimentos legaes em favor e contra a companhia e os 
empregados e de outro modo com relação aos negocios da compa
nhia; 

(J Recorrer e acceitar ou recusar outras concessões ou varia
ções da presente concessão do Governo Imperial, conforme os 
directores julgarem conveniente, e a compra, com o consenti
mento de uma assemblea geral, de qualquer concessão, para a 
execução das obras publicas garantidas pelo Governo Imperial. 

g) A applicação âe taes estatutos, leis, ou decretos do Go
verno Imperial, conforme os directores julguem necessario para 
a segurança da propriedade e direitos da companhia, e a limita
ção das responsabilidades dos accioriistas ; 

h) Registrar esta companhia no Rio de Janeiro como uma 
SO:!iedade anonyma. 

i) Encetar e levar a effeito, ou abandonar negociações e 
disposições com o Governo Imperial com relação á continuação ou 
dissolução da companhia, e os interesses dos accionistas com 
relação a isto; 

k) Mandar ao Rio de Janeiro, e outro lo;(ar qualquer; 
um ou mais· dos directores, com poderes de inspecção, 
fiscalização, e de reg-ular os negocias da companhia, e com 
mais outros p:>ueres e instrucções, e sujeito a taes condições a
restricções, o com a remuneração que 03 directoresjulgarem con
veniente, e a suspensão ou revogação de qualquer destas no
meações; 
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l) Nomear e mandar, quer temporaria ou permanente
mente, para o Rio de Janeiro, ou outro qualquer logar, quaes
quer pessoas como empregados ou criados da companhia, quer 
como engenheiros, inspectores, ou chere, ou outros gerentes, ou 
como agentes geraes ou locaes, ou em qualquer outro cargo 
que os uirectores julgarem vantajoso para qualquer fim ou ne
gocio da companhia, e com taes poderes e instrucções, .e sujeitas 
a. taes condições e restricções, e com a remuneração que os dire
ctores julgarem conveniente; 

m) Delegar por meio de sello ou por e3cripto, sem sello, a 
quaesquer directores, engenheiros, inspectores ou chefe, ou 
outt•os gerentes, agentes, e outros empregados respectivamente, 
quaesquer poderes da directoria, e investil-os de quaesquer 
outros poderes que os directores em sua discreçã.o julgarem 
necessarios para a conveniente direcção, administração e ordem 
de qualquer dos fins ou negocios da companhia; 

n) O emprestimo sobre hypotheca, bonds, ou sobre caução de 
chamadas não pagas, ou de outro modo, de quaesquer sommas 
necessarias, na opinião da directoria, para o negocio da compa
nhia, e a encetação de outros contractos para a companhia, e 
contractar, em favor da companhia, taes dividas e responsabili
dades que, no juizo da directoria, sejam necessarias para as trans
acções da companhia; 

o) Fazer e dar recibos, quitações, e outras descargas de 
dinheiros pagaveis á companhia, e pelas reclamações e questões 
da companhia; 

p) O ajuste da quaesquer dividas devidas á companhia, e de 
quaesquer reclamações e questões da mesma; 

IJ) A referencia de quaesquet• reclamações e questões a favor 
ou contra companhia, a arbitramento, e haver e cumprir as 
decisões dos arbitros ; 

r) Tratar em favor• da companhia em todos os assumptos 
relativamente a quebras e insolvencias ; 

s) A applicação dos dinheiros da companhia em títulos com 
as garantias e rendimento autorisados por estes estatutos, con
forme os directores de tempos em tempos approvarem ; 

t) Conservar em boa ordem os recibos, creditos, pagamen
tos, responsabilidades, lucros, prejuizos, propriedade, effeitos, 
reclamações e questões da companhia; 

u) Fazer as contas ate ao dia 31 de dezembro de cada anuo ; 
v) Fazer com que as contas sejam devidamente saldadas e 

encerradas annualmente, conforme estes estatutos; 
w) Fazer para cada assemblea ordinaria um relatorio dos 

negocios e projectos da companhia, incluindo todos os detalhes 
que forem sufficientes á explicação das contas ; 

o:) Fazer chamadas.dos accionistas; 
y) Acceitar pagamentos adeantados das chamadas e determi

nar as condições em que taes pagamentos serão acceitos; 
z) Recommendar a approvação das assembléas geraes ·os 

assumptos a serem determinados por ·meio de resolução es
pecial; 
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aa) Ter em ordem o registro dos accionistts e o registro de 
transferencias ; 

bb) Acqui~ição de um logar de negocio para ::t. companhia, e 
de conformidade com isto, a compra ou anendamento de quaes
quer terrenos ou legados ; 

cc) A compra, arrendamento, construcção, ou de outro modo, 
a acquisição de todos os necessarios escriptorios na cidade do 
Rio de Janeiro, e outro Iogar qualquer para o negocio da 
companhia.. 

dd) Determinar o expediente do sello, e autorisar o uso de 
sello, porém de modo que cada instrumento, ao qual seja affixado 
o sello, srja assignado pelo menos por um dos directores, e 
contra-assignado ou com as iniciaes do secretario ; 

ee) Providenciar para que o sello seja guardado com segu
rança; 

{f )Fazer tudo que for necessario para o cumprimento das 
requisições dos estatutos ; 

gg) A verificação, ajuste e pagamento de todas as despezas 
do incidente da formação, estabelecimento e registro da compa
nhia; 

hlt) FiHcalizar, gerir e regular em todos os sentido>:, salvo si 
pelos estatutos fordeterminadorle outro modo, de todos os outros 
assumptos referentes á·companhia e aos negocios da mesma. 

Art. 107. A directoria, em addição a e:stespoderes e obriga
ç~s. exercerá e executara todos os outros podet·es e obrigações 
que por meio destes estatutos estejam directa ou indil'ectamente 
conferidos e impostos aos dir·ectores. 

Art. 108. Cada conta da directoria, quando examinada e 
approvada por uma assembléa geral, será. concl11siva, excepto 
quanto a qualquer erro nella descoberto deutro rle dous mezes, 
depois da approvação da mesma. 

Art. 109. Toda vez que seja descoberto um erro dentro 
deste período, a conta serà. logo corrigida, e será dalli em deante 
cone! usi va. 

Art. 110. A menor remuneraçã'l dos directores será de 
(t 2.000), duas millibr;<s por anno, contada do dia primeiro de 
março de 1862, e será dividida entre os directores, conforme 
elles de tempo a tempo determinarem. 

XIX 

COMMISSÕES LOCAES E OUTRAS 

Art. lll. A directoria póde nomear e demittir as com missões 
Iocaes na cidade do Rio de Janeiro, consistindo de tal numero 
de accionistas ou outros, ou de ambos, conforme a directoria 
julgar conveniente, e pMe determinar e regular o seu quorum. 
obrigaçõtls, modo de proceder e remuneração. 

Art. 112. A directoria póde delegar a qualquer commissão 
local na cidade do Rio de Janeiro os poJeres, autorisações e 
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discreção do conselho, conforme ella julg-ue necessario para 
executar qualquer negocio da companhia. Cada commissão local 
far-.1 e fornecerá toilas as contas á directoria ou ao Governo 
Imperial, conforme a directoria de tempo a tempo prescrever ou 
exigir. 

Art. 113. As commissões locaes estarão em todos os sentidos 
sujeitas á fiscalização da directoria. 

Art. 114. A directoria póde de tempos em tempos nomear qual
quer pessoa, ou pessoas, para ser o representante ou represen
tantes da companhia na cirlade do Rio de Janeiro, com os pode
r•Js, e sujeitas às restricções e a remuneração, que a directoria 
julgue conveniente, e póde de tempos a tempos •.lemittir tal 
pessoa ou pessoas. 

XX 

FISCAL 

Art. II5. Um fiscal, não sendo necessario ser accionist:, será 
nomrado pela assembléa ordinaria em cada anuo, para o anuo 
seguinte. . 

Art. Il6. A sua remuneração será fixada pela assemLléa. 
Art. ll7. Ella fiscalizarà as contas da companhia, de confor

midade com estes estatutos. 
Art. 118. Qualquer vaga casual no cargo de fisc~<l serà soífri

da por uma assembléa extraordinaria convocada para este fim. 
Art. ll9. Pelo menos vinte e oito dias antes do dia de cada 

assembléa ordinaria serão entregues pela directoria ao fiscal 
as contas semestraes e folha do balanço, para serem apresen
tadas á assembléa, e o fi~calreceberá. e examinará as mesmas. 

Art. 120. Dentro de quatorze dias, depois do recebimento das 
contas e da folha do balanço, o fiscal as confirmara, ou si não 
julgar conveniente confirmai-as, informara especialmente sobre 
isto, e entregará aos directores a conta e a folha do balanço, 
com a sua informação (si houver). 

Art. 121. Dez dias antes de cada assembléa ordinaria, uma 
cópia impressa das contas e folha do balanço fiscalizadas, e a 
informação (si houver) do fiscal, será enviada pela Directoria a 
cada accionista registrada _como residente no Reino Unido, 
conforme o seu endereço registrado. ~-'.ij."'J.iiül 

Art. 122. Em cada assembléa ordinaria, a informação do fiscal 
(si houver) será lida na assembléa com o relatorio dos di
rectores. 

Art. 123. Todo o anuo, e em todos os tempos razoaveis do dia, 
o fiscal tera accesso para inspeccionar os livros de contas e livros 
do registro da companhia, com o auxilio dos caixeiros e dos 
outros, e demais facilidades de que o fiscal razoavelmente 
precisar. 
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XXI 

DIRECTORES 1 FIEIS E E:Z.IPREGADOS 

Art. 124. Quando a directoria julgar conveniente, haverá 
tantos fieis para qualquer dos fins da companhia, quantos a dire
ctoria julgar conveniente, e serão nomeados pela dlrectoria, e 
terão poderes e indemniz,,ções, e cumprirão as obrigações e 
estarão sujeitos aos regulamentos que a directoria determinar. 

Art. 125. Os Directores, fieis, fiscal, secretario e outros empre
gàdos, serão indemnizados pela companhia, de todos os prejuízos 
e despezas incorridas por elles no desempenho de suas respecti• 
vas obrigações, excepto aquellas que occorram de seu proprio 
acto ou falta proposital. . 

Art. 126. Nenhum director, fiel ou empregados serâ. respon
savel por qualquer outro director, fiel, ou empregado, ou por 
juncção em qualquer recibo ou outro acto, ou por qualquer pre· 
juizo ou despeza occorrida para a companhia, salvo si a mesma 
occorrer de seu proprio acto, descuido ou defeito. 

Art. 127. As contas de quaesquer fieis ou empregados podem 
ser liquidadas ou rejeitadas, quer totalmente, quer em parte pela 
directoria. 

Art. 128. Um empregado que fallir ou ficar insolvente, ou 
publicamente compuzer-se com os seus credores, tornar-se-ha 
por isto incapaz de operar e deixará de ser empregado. 

Art. 129. Comtanto que, até que o lançamento da incapaci
dade seja feito nas actas dos directores, os seus actos em seu 
cargo produzirão tanto eft'eito como si elle operasse como em· 
pregado capaz. 

Art. 130. O secretario guardará os relatorios, livros e papeis 
da companhia, e permittirá, entre as 10 da manhã e as 12 da 
tarde, a lnspecção do registro dos accionistas conrorme está pre
visto pelos estatutos, para que cada accionista ou outra pessoa, 
antes de inspeccional-o, assigne seu nome num livro destinado a 
este fim ; e permittirá, antes de cada assembléa ordiuaria, a 
inspecção (s1 houver) de quaesquer livros de contas da compa
nhia, que a directoria ache conveniente, porém não permittirá. 
qualquer outra inspecção dos relatorios, livro ou papeis. 

Art. 131. O secretario affixará o sello, com autorisação da 
directoria, e na presença de um director, em todos os instrumen
tós que precisem de sello, e contra-assignarâ. todos esses instru
mentos. 

Art. 132. A directoria póde nomear um substituto temporario 
do secretario, o qual será para todos os fins destes estatutos jul
gado o secretario. 

XXII 

ACÇÕES 

Art. 133. Cada acção serâ. bem pessoal e transmissível come) 
tal, e será lndivisivel. 
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Art. 13{. A companhia não será obrigada a reconllecer qual
quer interesse justo, contingente, futuro ou parcial em qualquer 
acção, ou qualquer outro direito com relação a uma acção, exce
pto um direito absoluto á. mesma na pessoa de tempos a tempos 
registrada como o possuidor da mesma; e, excepto tambem em 
relação a qualquer pae, tutor, commissario, marido, testamen
teiro, ou administrador ou procurador de um fallido ou insolvente 
o seu respectivo direito conforme estes estatutos, de tornar-se 
acclonista. com relação a transferir uma ação. 

xxm 

TRANSFBRENClAS DE ACÇÕES 

Art. 135. As transferencias de acções serão sómente eifectua
das de conformidade com os estatutos. 

Art. 136. O registro das transferencias será gnardado pelo 
secretario sob a fiscalização da directoria. 

Art. 137. O pae, ou tutor, commissario, marido, testamenteiro, 
ou administrador, de qualquer menor, lunatico, idiota, mulher, 
ou accionista fallecido, nã.o serão como tal um accionista. 

Art. 138. Qualquer pai, tutor, commissario, m1rido, testa
menteiro, ou administrador, póde transferir qualquer acção do 
respectivo accionista incapaz ou fallecido, ou tornar-se accionista 
por causa disto, depois de mostrai' ao director a prova do seu 
titulo, que razoavelmente os satisraça, e um lançamento da 
prova será feito nas actas de suas sessões. 

Art. 139. O procuradar de um accionista fallido ou insolvente 
não será como tal um accionista. 

Art. 140. Os procuradores de um accionista fallido ou insol
vente, poderão transferir qualquer acção do fallido ou insolvente, 
depois de mostrarem aos directores a prova do seu titulo, como 
razoavelmente os satisfaça, e um lançamento da prova será feito 
nas actas de suas sessões. 

Art. 141. A transferencia de uma acção não será feita por 
qualquer pessoa sinão depois que ella tenha dado ao secretario, 
ou deixado no escriptorio, aviso por escripto do numero de cada. 
acção que deseje ser transferida, e o nome, residencia e descri
pção da pessoa proposta a ser transferida. 

Art. 142. A transferencia de uma acção integralizada não 
será feita sem a approvaçi'io dos directotes. 

XXIV 

ACCIONISTAS 

Art. 143. Uma pesso.1. não será registrada. como transrerente 
de uma acção, sem que tenha. deixado o instrumento da transfe
rencia da acção, e:tecutado de conformidade com os estatuto!, 
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no escriptorio para ficar guardado nos archivos da companhia, 
porém para ser mostrado á vista de qualquer pedido razoavel, 
e á custa si houvesse do transferente, ou os seus respectivos 
representu.ntes, porém, em qualquer caso em que, no juizo de 
directoria este artigo não seja exigido, poderão dispensai-o. 

Art. 144. O registro dos accionistas será feito pelo secretario, 
sob a tlscalizacão da directoria. 

Art. 145. Cada accionista declarará de tempos a tempos ao 
secretario o seu endereço no Reino Unido, para ser registrado 
como sua residencia, e o Jogar assim registrado de tempos a 
tempos será, para os fins destes estatutos, julgado como o da 
sua residencia. 

Art. 146. Cada aviso a um accionista será sufficiente sendo 
assignado pelo secretario, e enviado pelo correio, ou de outro 
modo ao endereço registrado do accionista; e si elle então tiver 
fallecido, e quer a companhia tenha ou não aviso de sua morte, 
o serviço do aviso, será para todo!; os fins destes estatutos jul
gado serviço sutHciente para os seus herdeiros, testamenteiros, 
e administradores, e cada um delles. Quando mais pessoas do 
que uma estiverem registradas como possuirloras de uma acção, 
cada aviso será enviado á pessoa cujo nome estiver em primeiro 
Jogar no registro dos accionistas, e o aviso a tal pessoa será 
considerado como um aviso a todos os possuidores juntos de 
tal acção. 

XXV 

CERTIDÕ15S OU CAUTELAS 

Art. 147. As certidões ou cautelas de acções com o sello serão 
assignadas por um directot• e contra-assignadas pelo seCI·etario. 

Art. 148. Cada accionista terá direito a uma certidão ou 
cautela de todas as suas acções, ou á diversas certidões, cada 
uma de uma parte de suas acções, cada certidão especificando o 
numero das acções. 

Art. 149. Si qualquer cautela ou certidão ficar estragada ou 
perder-se, póde ser renovada sendo apresentada a prova que 
satisfaça aos directores de que estragou-se· ou perdeu-se, ou na 
falta de tal prova, sendo dada a indemnisação que os directores 
jul~ufm adequada, e um lançamento da. prova ou indemnização 
sera feito nas actas de suas sessões. 

Art. 150. Cada accionista originaria terá direito a uma cau
tela ou certidão por cada. accão gratuitamente; porém, em qual
quer outro caso, um schilling será pago por cada certidão ou 
cautela á companhia, quant.lo os directores o julgarem con
veniente. 

XXVI 

DIVIDENDOS 

Art. 151. Todos os dividendos das acç&s serão declarados nas 
assembléas ordinarias e serão tirados sómente dos lucros reaes 
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da companhia, e (sem prejuízo de qualquer dividendo preferen
cial ou garantido) nenhum dividendo excederá a somma recom
mendada á assemblé~ pelos directores. 

Art. 152. Mas, de modo a igualar os dividendos, poder-se-ha 
fazer pagamentos de tempos a tempos de accordo com estes 
estatutos com o fundo de reserva. 

Art. 153. Quando, na opinião da directoria, os lucros da com
panhia permittirem, haverà um dividendo em cada semestre, e, 
em virtude disto, poder-se-ha declarar um dividendo semestral 
no anno, e pago pela directoria por meio de dividendo por conta. 

Art. 154. Cada dividendo, logo depois de ter sido declarado, 
será pago em cheques sobre os l1anqueiros, para serem entregues 
ou enviados pela directoria aos accionistas. 

Art. 155. O possuidor de uma acção que receba, ou tenha di
reito a receber um dividendo por conta, a respeito da acção, 
terá direito a isto, não obstante ter elle cessado de ser o pos
suidor da acção antes da declaração do dividendo, com relação ao 
qual o dividendo por conta foi declarado. 

Art. 156. Com a condição de que quando qualquer accionista 
esteja em debito para com a comp:tnhia, todos os dividendos pa
gaveis a elle, on uma parte sufficiente dos mesmos, poderá ser 
applicada pel:t companhia em ou contra o pagamento na satis
fação da divida. 

Art. 157. A companhia terá um primeiro e permanente di
reito de hypotheca e deposito válido perante a lei e a equidade 
em cadaacção de c.'tda pessoa que seja o possuidor, ou um dos 
di versos possuidores conjunctamente, de todas as suas dividas, 
quer só, ou conjunctamente com qualquer outra pessoa, quer 
seja accionista ou não, a companhia em qualquer tempo, em
quanto alie for o possuidor registrado, ou um dos possuidores 
registrados da acção. 

Art. 158. Todos os dividendos de qualquer acção que não 
tenha um dono legal e registrado com direito a pedir o paga
mento disto, fic.'trão suspensos, até que alguma pessoa seja regis
trada como possuidora da acção. 

Art. 159. Os dividendos que não forem pagos não vencerão 
juros da companhia. 

Art. 160. Os dividendos que não forem reclamados dentro de 
tres annos, depois da declaração dos mesmos, por alguma pessoa 
com direito a elles, e competente para receber e dar recibo 
válido pelos mesmos, no fim deste tempo, recahirão em bene
ficio da companhia, e serão levados ao fundo de amortização. 

Art. 161. Mas, em casos especiaes, a directoria, póde, em sua 
discrieção, perdoar esta perda. 

XXVII 

CfiAMADAS 

Art. 162. Todas as chamadas relativas ás acções serão feitas 
á discreção dos directores, e uma chamada será julgada como 
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feita no tempo em que a resolução autorisando a mesma tenha 
passado em uma sessão. 

Art. 163. Os possuidores conjnnctamente de uma ac<"ão serão 
separados, assim como conjunctamente responsaveis pelo paga
mento de todas as chamadas respectivas. 

Art. 164. Toda á vez que qualquer chamada seja feita, um aviso 
de vinte e um dias do tempo e logar do pagamento será dado a 
cada accionista, responsavel pelo pagamento. Comtanto que, no 
caso de mais do que uma pessoa tenha conjunctamente direito a 
uma acção, um aviso á pessoa cujo nome estiver em primeiro 
logar no registro dos accionistas, será considerado como aviso á 
todos os possuidores de acção conjunctamente. 

Art. 165. Não havendo pagamento de qualquer chamada 
relativa á uma acção, depois de sete dias, repetir-se-ha o aviso 
da chamada, e, si depois de mais de sete dias não for feito o 
pagamento, a companhia póde obrigar judicialmente o accio
nista remisso pela quantia não paga, a qual vencerà dez libras 
por cento de juros por anno, a contar do dia indicado para o 
pagamento. 

Art. 166. Um accionista não votará, nem exercerá nenhum 
privilegio como tal, emquanto qualquer chamada de viu a por elle 
nio for paga. 

Art. 167. Os directores terão a faculdade, de tempos a 
tempos, como julgarem conveniente; receberem pag-amentos por 
intetro das sommas não pagas, com referencia a qua.lquer nu
mero de UC<"ões da companhia, com tanto que a opção do paga
mento por inteiro de taes acções seja offerecida sem preferencia 
a todos os accionistas. 

Art. 168. Até a conclusão das obt•:~s incluídas no contrioto d(l 
construcção dos Srs. Brassey e Ogilvie, os directores, de qnaes
quer dinheiros da companhia que possam chegar ás suas mãos 
pagarão juros sobre tmdas as sommas recebidas com referencia a 
acções, na razão de ·sete por cento ao anno. 

XXVII 

CONFISCAÇÃO DAS ACÇÕES 

Art. 169. Si depois de quarenta e dons di<lS não for etrectnado 
o pagamento de qualquer chamada com relação a qualquer 
-aeção, os directores podem declarar a acção confiscada em bene
ficio da companhia. 

Art. 170. Quando qualquer pessoa com direito 11. reclamar 
uma acção, e não se tendo 'habilitauo conformo estes estatutos, 
para ser registrada como o possuidor della, deixar por seis 
mezes depois de ter sido requisitat.la por mais de um aviso dos 
directores, de habilitar-se assim, os directores logo depois da 
«tpiraõão deste ·periodo -pedem declarar cada acção contlseada 
-em ·benell.cil) da ceompa.nhia. 
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Art. 171. As acções de qualquer accionista que, directa ou 
indirectamente, sustentar, começar, favorecer, ou tentar qual-· 
quer acçiío, demanda ou outro procedimento em justiça, ou equi
dade contra a companhia, ou contra os directores, ou qualquer 
delles na sua capacidade de directores, póde, e não obstante a 
pendencia de qualquer procedimento semelhante e qualquer que 
seja o motivo ou motivos allegados de qualquer procedimento 
desta ordem, ser com recommendação da directoria, e com a 
sancção de uma assembléa geral, absolutamente confiscadas em 
benetlcio da companhia; porém, em qualquer destes casos, a 
companhia dentro de quatorze dias depois da confiscação, lhe 
pagará por inteiro o valor das acções na occasião da con
fiscação, e no caso de differença o valor será regulado por 
arbitramento. 

Art. 172. A confiscação de uma acção envolverá a extincção 
no tempo da contlscação, de todos os juro&, reclamações e 
questões em favor e contra a companhia, com relação á acção, 
e todos os outros direitos accidentaes a aeção, excepto sómente 
aquellas cujos direitos, segundo estes estatutos, estiverem 
expressamente resalvados. 

Art. 173. A confiscação de uma acção estara sujeita, e sem 
prejuízo, a todas as reclamações e questões da companhia, pelas 
chamadas que estivessem atrazadas, si houverem, e Juros 
sobre os atrazados, e todas as outras reclamações o questões da 
companhia contra o possuidor da a~ção quando foi contl;;
{)Qda, o ao direito da companhia de demandar em virtude do 
mesmo. 

Art. 174. Porém a comp:mhia não accionará assim, a menos 
que elles, em tal tempo e tal modo, como a directoria ache 
razoava!, p1·imeiramente venderem a acção contlscada, e o pro
dueto liquido disto seja menor do que a importancin. de sua 
reclamação, e então accionará sómente pelo saldo não satis
feito pelo producto liquido. 

Art. 175. No caso de que a confiscação de qualquer acção 
possa em qualquer tempo, dentoo de doze mezes depois que a 
confiscação da mesmrt seja declarada, ser remettida pelos dire
ctores em sua discreção, o pagamento pelo que estiver em 
falta, de todas as sommas devidas por elle á companhia, e de 
todas as despezas o:!casionadas pelo uào pagamento das mesmas 
e da multa que os directores julgarem razoavel, mas a remh;são 
não poderá ser reclamada como questão de direito. 

Art. 176. A confiscação de uma acção não prejudicara o direito 
de qualquer dividendo, ou dividendo por conta, ja declar·ado 
sobre isto. 

Art. 177. As vendas e outras disposições de acções confis
cadas podem ser feitas pelos directores no3 tempos e condições 
que julgarem convenientes. 

Art. 178. Uma certidão por escripto, com o sello o pelo punho 
de um Director, e contra-assignada pelo secretario, de que uma 
acção tenha sido devidamente confiscada em consoquencia destes 
estatutos, e mencionando o tempo em que foi confiscada, em 
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favor de cada pessoa que reclamar depois ser o possuidor da 
acção, será evidencia conclusiva do facto assim certificado ; e um 
lançamento da entre~a de cada certidão destas serâ. feito nas 
actasdo expediente aos directores. 

XXIX 

ACÇÕES CONFISCADAS E COMPRADAS 

Art. 179. As acções confiscadas ou compradas em beneficio da 
companhia podem, á juizo da directoria, ser vendidas ou dispos
tas, ou ser absolutamente extinctas, como elles julguem mais 
vantajoso para a companhia, excepto as acções compradas como 
fundo de amortização. 

Art. 180. As acções aEsim confiscadas ou compradas (de outro 
modo que não seja pelo fundo de amortização), até que sejam 
vendidas, dispostas ou extinctas, formarão parte do fundo de 
reserva, e os dividendos declarados nellas serão levados ao 
fundo de reserva. 

XXX 

DISSOLUÇÃO DA COMPANIIIA 

Art. 181. A dissolução da companhia póde ser determinada 
por qualquer f,tcto, e quer o motivo seja a dissolução absoluta 
da companhia, ou a reconstituição ou a modificação dtt mesma, 
ou a fusão da companhia com qualquer outra, ou qualquer 
outro fim. 

Art. 182. A dissolução da companhia terá logar quando seja 
determinada, conforme indicado nestes estatutos e de conformi
dade com os termos e condições assim determinados. 

Art. 183. Comtanto que nenl:uma dissolução absoluta da. 
companhia tenha logar, não sendo uma resolução do Tribunal, 
de accordo com estes estatutos, perante ou antes da assembléa 
geral na qmtl a resolução especial de dissolver a companhia seja 
confirmada, qualquer dos accionistas poderá entrar em con
tracto obrigatorio e sutHciente para comprar ao par ou em 
taes condições, conforme sejam convencionadas, as acções de 
todos os accionistas, os quaes desejam reti rar-·se da compa
nhia, e façam provisão sutHciente pela sua indemnização contra 
as responsabilidades da companhia. 

XXXI 

ARBITRAMENTO 

Art. 184. Todas as vezes que qualquer differença surja entre 
a companhia, de uma parte, e qualquer dos accionistas, seus 
herdeiros, testamenteiros, administradores ou procuradores na 
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outra parte, acerca do verdadeiro intento ou construcção, ou 
dos incidentes ou consequencia destes estatutos, ou ácerca de 
qualquer cousa feita ou por fazer-se, executada, omittida, ou 
solfrida em consequencia destes estatutos, ou ácerca de qual
quer infracção ou infracção allegada nos estatutos, ou de outro 
modo com relação a pro-missas ou a estes estatutos ou a qual
quer dosnegocios da companhia qualquer dilfe r e nça se rã. su bmet tida 
á arbitramento de duas pessoas. 

Art. 185. Um dos arbitros será nomeado por cada uma das 
partes em ditferença, e com relação a cada uma parte, quer 
consista ella de uma ou mais pessoas. 

Art. 186. A directoria operara em favor da companhia, 
nomeando um dos arbitras. 

Art. 187. Si qualquer das partes, depois de ter sido pedida 
por escripto dentro de sete dias, ou pelo ag-ente da outra 
parte, nomear um arbitro, então ambos os arbitros serão nomea
dos pela parte, pela qual ou por cujo agente o pedido foi feito. 

Art. 188. Os arbitros, antes de entraram no assumpto submet
tido, nomearão por escripto, de seu proprio punho, uma pessoa 
imparcial e habilitada como seu desempatador. 

Art. 189. Si os arlJitros. dentro de quatorze dias depois da 
sua nomeação, não nomearem um desempatador, então, à vista 
da requisição das partes em disputa, ou qualquer uma dellas, 
um desempatador póde ser nomeado pelo chefe do Banco da 
Inglaterra (Ba.nk o f Englaml), ou por um juiz de accordo com a 
lei do proceBso commum, art. 1854. 

Art. 190. Si os arbitros, dentro de trinta dias seguintes, depois 
quo o assumpto em disputa ,tenha sido submettitlo a elles, não 
concordarem na decisão, então será submettido ao desempa
tador. 

Art. 191. A decisão dos arbitras, ou do desempatador, si feita 
por escripto dos seus proprios punhos ou punho, e prompta para 
ser entregue ás partes em disputa, ou qualquer dellas que o 
deseje, seus hertleiros, testamenteiros, administradores, ou pr•o
curadores, dentro de trinta dias depois do assumpto em discussão 
ter sido submettido aos arbitras, ou conforme o caso exija, ao 
desempatador, sera obrigatoria e conclusiva para to:las as partes 
interessadas, seus herdeiros, testamenteiros, administradores e 
procuradores, e todas as co usas serão feitas, emittidas e soffridas 
como a decisão determinar. 

Art. 192. Os arbitras e o desempatador podem fazer diver
sas decisões em logar de uma, e cada uma destas decisões será 
obrigatoria e conclusiva quanto a todos os assumptos, aos quaes 
ella se estende, e como si o assumpto decidido fosse todo o 
assumpto referido. 

Art. 193. Os arbitras e o desempatador respectivamente terão 
o podet• de examinar os livros, contas, e papeis da companhia, 
com relação ao assumpto em discussão, e examinar as partes em 
disputa, e os seus respectivos agentes e testemunhas sob jura
mento ou affirmação, ou sob declaração estabelecida por lei em 
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Iogar de juramento, si for pedido por qualquer dos arbitras ou 
pelo desempatador. 

Art. 194. Os arbitras e o desempatador respectivamente terão 
o poder de proceder na ausencia de cada uma ou de ambas as 
partes, em cada caso em que, depois de ter dado aviso neste 
sentido a ambas as partes, elles ou elle julgue conveniente de 
assim proceder. 

Art. 195. Os arbitras e o desempatador, respectivamente, 
podem tratar dG negocio da disputa, do modo que elles jul
garem conveniente. 

Art. 196. O desempatador terá o poder, de tempos a tempos, 
de augmentar por escripto, pelo seu proprio punho, o tempo 
dentro do qual tem de ser teita a sua decisão, e si estiver feita 
e prompta para ser entregue como precede, dentro do tempo 
augmentado, s<>rá tão válida e efHcaz como si fosse feita 
dentro de 30 dias. 

Art. 197. 0:; gastos e incidentes do arbitramento e desempate 
serão conforme á di;;creção dos arbitros e do desempatador. 

Art. 198. Si, e tanto quanto a decisão não determinar doutro 
modo, os gastos e incidentes do arbitramento e do desempate 
serão limitados e pagos pelas duas partes em 1lisputa em partes 
iguaes, e além disto ellas farão e ragario as suas respectivas 
despezas. 

Art. 199. A submissão a referencia feita por este meio póde 
em qualquer tempo ser considerada como lei de qualquer tri
bunal juuiciario ou de equidade na applicação de qualquer parte 
interpassada e o Tribunal póde remetter u assumpto aos arbitras 
ou ao desempatador, com quaesquer instrucçõe~ que o Tribunal 
ache conveniente. 

Art. 200. Em qualquer caso em que qu:1lquer ponto da lei 
se suscitar, os arbitras ou o desempatador }Jodem tomar a opi
nião sobre isto, de conselheiros doutos na lei, conforme elles ou 
elle julguem conveniente, e podem adoptar qualquer opinião 
assim tomada. 

ArL 201. Dar-se-ha efft~ito completo de accordo com a lei 
de processo commum de l854,e cada um ou qualqueroutro acto de 
tempos a tempos em rigor e applicavel ne.>te sentido ás provisões 
·destes estatutos ácerca de arbitramento. 

A primeira. lista 

Os Srs. de Lima e Russell, pela transferencia da concessão 
neste mencionada : Aos Srs. Gotto, pelo corpo de engenharia, 
superintendencia, e pessoal no Rio de Janeiro, conforme neste 
mencionado ; Aos St·s. Brischem & Comp., por uespezas legaes, 
-conforme neste mencionado; Pelas de3pezas da directoria, se
cretario e escriptorios em Londres ; pela agencia e despezas de 
escriptorio no ltio de Janeiro, consultar engenheiros e iuspecção 
·de materiaes em Londres, e despezas com as obras de systema 
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de drenagem, e juros em excesso d:3 pagamentos do Governo, 
durante a construcção das obras, e corretagem e outras des
pezas pela formação da companhia, t: s. d. 170.858-0-4. 

A segunda lista 

Um contracto feito entre Joaquim Pereira Vianna de Lima 
Junior e Johu Frederic Russell de uma parte e a The Rio de 
Janeiro City Improvements Company, limited, Je outra parte. 

Artigos de con tracto, sendo o contracto para a execução d<lS 
obras entre Thomns Brassey e Alexander Ogi lvie, !le uma parte 
e a The Rio de Janeiro City Irnprovements Company limited~ 
de outra parte. 

Contracto de Thomas Brassey e Alexander Ogilvie pela con
servação das obras e o trabalho do systema de drenagem depois 
da conclusão de seu contracto de construcção. 

Artigos do contracto entre a The Rio de Janei1·o City· 
Improvements Company limited, de uma parte, e Eduard Gottot 
E. C. deoutraparte. 

Artigos de contracto entre a The Rio de Janeiro City Impro
'l)ements Company limited, da uma parte e Srs. Bridhen Dal
rymple, e Drake, da outra parte. 

NOMES E ENDEREÇOS DOS SUBSCRIPTORES 

Solm Addis, Preemaris Nharf, Southwark. 
Henry \Vollaston Blake, 18 London Street, London. 
H.oss Donnelly Mangles, Woodbridge, f"inild ford. 
Erasmus Wilson, 17 Henrietta Street, Cavendish Ign1se 

London. 
Walter Thomas Paucett, 29, Threauneedl Street, London. 
Eduard Gotto, 35" Great George Street, \Vestminster. 
John Bramley, Moore Liverpool. 
Datado, 18 de março de )862. 
Testemunha das assignaturas acima- Charles Brut, 46, 

Parliament Street. 
Nada mais me foi indicado no dito livro, que fielmente verti 

do proprio original impresso em inglez, ao qual me reporto, e 
que depois de conferido com esta tornei a entregar á parto que 
m'o apresentou. 

Em fé do que passei a presente que assignei e sellei com o 
meu sello de olficio nesta cidade do Ido de Janeiro aos 22 dias. 
de setembro de 1891. 

Estava sellada com quatro estampilhas no valor de 8$600. 

Poder Executivo 1892 34 
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DECRETO N. 1052- DE 20 DE SETEMBRO DE 1892 

Dá nova. organização á Guard11 Nacional da comarca. de Mogy-mirho, 
Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente d:~ Republicn. do;; Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. 1.0 A Guarda Nacional da comarca de Mogy-mirim, no 
Estado de S. Paulo, se comporá. do 34" bat;tlhü.o de infantaria, 
reduzido a quatro companhias, da 14a secção d;t reserva, ora ele
vada á categ-oria de batalhão, com quatro companhias e a desi
gnação de 71•, e mais rlous batalhões de infantaritt do serviço 
activo, com quatro companhias cada um e as designações de 152° 
e 153°, e um regimento de cavalhria, com quatro esquadrões, sob 
o n. 60, que se organizarão com os guardas qualificados nas fre
guezias da mesma comarca. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Ca.pital Federal, 20 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe,·na!ldo Lobo. 

DECRETO N. 1053- DE 20 DE SETE~IBRO DE 1892 

Crea um corpo de cavallarla de guardas nacionaes na comarca de Propriâ, no 
Estado de Sergipe. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decrotar: · 

Art. 1.° Fica creado na comarca Lle Propriá, no Estnclo de Ser
gipe, um corpo de cavallaria de guardas nacionaes, com quatro 
esquadrões e a designação de 5°, o qual serà organizado com os 
guardas qualilicados nas freguezias do município de Aqui
dabam, pertencente á refer·ida comarca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 20 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1054-DE 20 DE SETEMBRO DE 1892 

Estabelece algumas regras sobre a habilitação e contribuição para o meio soldo 
e montepio dos officiaes do Exercito. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que expoz o Ministro de .Estado dos Negocias do. 
Guerra sobre a necessidade de harmonisar não só o modo de 
fazer-se a contribuição para o montepio dos officiaes do Exercito, 
com o que está estipulado para o montepio dos officiaes da 
Armada Nacional, como a habilitação para as pensões do meio 
soldo e montepio e considerando que, em virtude do disposto no 
art. 85 da Constituição Federal, os officiaes dessas duas corpo
rações devem ter vantagens iguaes ; 

Resolve: 
Art. I .o Os herdeiros dos officiaes effectivos do Exercito, in

clusive os da Repartição Sanitarin, que fallecerem contando 
mais de 35 annos de serviço,perceberão omontepiocorrespondente 
ao posto immediatamente superior áquelles em que os mesmo:; 
officiaes f a llecerem. 

Art. 2. o Para que seus herdeiros gosem da vantagem do 
art. I o, os officiaes do Exercito, logo que contarem 35 annos de 
serviço, poderão pagar as quotas correspondentes a contribuição 
de 13 mezes para o montepio do posto immediatamente su-

peAriotr. 3 s· d . d fi 't t t 'b . - " ffl . r . ." t, epots e et a es a con rt mçao, 1orem os o 1 ew.es 
promovidos, poderão elles fazer nova contribuição, de accordo 
com o artigo anterior. 

Art. 4. o A's viu v as e herdeiros dos officiaes que estiverem nas 
condições dos arts. 1° e 2°, e fallecerem sem ter feito a contri
buição facultada pelos referidos artis-os, se fará. no pt·imeiro 
pagame11to do montepio, o desconto uas quotas correspondentes 
a treze mezes de contribuição do posto immediatamente superior 
ao em que tiver fallecido o official. 

Art. 5.0 A's viuvas e herdeiros dos officiaes do Exercito rpte 
fallecerem com menos de 35 annos de serviço e não houver·em 
contribuitlo com as quotas correspondentes a treze mezes para o 
montepio do posto que tinham ao tempo de sua morte, descon
tar-se-hão, no pagamento que se ll!es houver de fazer, as quotas 
que faltarem para completar essa contribuição, afim de t 't·em 
direito ao montepio desse posto. · 

Art. 6 ,o As habilitações para a pet'cepção do meio i'OOI·lo e 
montepio serã•) feitas nas Auditorias lle Guerra, tant•) no caso 
de terem os olllciaes deixado as declarações de que tratam as 
instrucções mandadas observar pelo decreto n. 471, de 1 de a gosto 
de 1891, como foi determinado pelo decreto n. 785, de I de abril 
do corrente anno, como no caso de não existirem taes declat'i'.ções, 
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conforme se pratica na Armada Nacional, procedendo-se neste 
caso de accordo com o disposto no art. 8• do decreto n. 3607, 
de 10 de fevereiro de 1866. 

Art. 7. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
o General de Brigada Francisco Antonio de Moura, Ministro 

de Estado dos Negocios da Guerra, assim o tenha entendido e 
faça executar. 

Capital Federal, 20 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio de 1\foura. 

DECRETO N. 1055- DE 24 DE SETT~MBRO DE 1892 

Approva os estudos definitivos e o respectivo or~amento de mais trinta 
kilometros. do prdongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve approvar os estudos definitivos do prolongamento da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, concernentes aos trinta 
primeiros kilometros, a partir de Sete Lagóas, do mesmo prolon
gamento, entre as estacas zeró e mil e quinhentos, estudos que 
com este baixam acompanhados do respectivo orçamento e rubri
cados pelo direct.or da 1"· Directoria das Obras Publicas, da Secre
taria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 24 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO Pli.IXOTO. 

Ser~edello Corr€a. 
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DECRETO N. 1056- DE 24 DE SETEUBRO DE 1892 

Abre um credito supplementar de quarenta e tres contos de réis ás '"erbas i• 

e 2" Externatos do Gymnasio Nacional e 1\Iuseo Nacional, elo orçamento da 
despez:t do ll!inisterio da Instruccão Publica, Correios e Telegraphos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação que lhe foi dada pela lei n. 88 de 20 de 
setembro do corrente anno, decreta : 

Artigo unico. Fica aberto um credito supplementar de qua
rent~ e tres couto3 de réis que sara distribuído pelas seguintes 
verbas do orçamento do Ministerio da Instrucção Publica, Cor
reios e Telegraphos, do corrente exercicio, sendo: dezoito contos 
de réis repartidamente ás verbas - Primeiro e Segundo Ex
ternatos do Gymnasio Nacional- para pagamento do augmento 
de vencimentos aos lentes ; vinte e ciuco contos de réis á verba 
- 1\Iuseo Nacional - para a despeza feita com a mudança 
desse estabelecimento para a Quinta da Boa Vista. 

Capital Federal, ~4 de setembro de 1892, 4• da Republca. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1057 -DE 27 DE SETEMBRO DE 1892 

Proroga até 31 de dezembro do corrente anno o prazo para conclusão das 
obras da Companhia Estrada de 'Ferro da Tijuc:t, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe requereu a Companhia Estrada de Ferro 
da Tijuca, resolve prorogar até 31 de dezembro do corrente anuo 
o prazo fixado na clausula 4• das que baixaram com o decreto 
n. 9550 de 23 de janeiro de 1836, para conclusão das obras dare
ferida estrada de ferro. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o faça executar. · 

Capital Federal, 27 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

Ser:oedello Corrêa. 
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DECRETO N. 1058- DE 30 DE SETE~IBRO DE 1892 

Abre ao Ministerio da Guerra um credito supplementar de 540:000$ para 
despezas do n. 17 do art. 70 da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação conferida pelo decreto legislativo n. 90 de 
27 deste mez, resolve abrir ao Ministerio da Guerra um credito 
supplementar da quantia de 540:000$, para occorrer ás despezas 
da rubrica 17"- Fardamento-do art. 7°da lei n. 26 de 30 de de
zelllbro de 1891. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Guerra assilll o tenha 
entendido e expeça os despachos ·necessarios. 

Capital Federal, 30 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio de Moura. 

DECRETO N. 1060 (")..;.DE 30 DE SETEMBRO DE 1892 

Fixa provisoriamente o capital garantido da Companhia Estrada de :Ferrn 
Oeste de Minas. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attemlendo ao que lhe requereu a Companhia Estracla de Ferro 
Oeste de Minas, re3olve fixar provisoriamente em quatro mil e 
duzentos contos de réis (4.200:000$) o capital garantido para a 
construcção das obras da Estrada de Ferro de Barra Mansa a 
Catalão a que se refere o decreto n. 862 de 16 de outubro de 
1890, correspondente a 140 kilometros de estudos definitivos já 
approvados pelo decreto n. 569 de 24 de setembro de 1891. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Comlllercio e Obras 
Publicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 30 de setembro de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Co1·rêa. 

(*) Com o n. 1059 não houve acto. 
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DECRETO N. 1061 -DE 30 DE SETEMBRO DE 1892 

Dá instrucções para execução dos arts. 60 e seguintes da lei n. 85 de 
20 do corrente mez. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar que, para execução dos; arts. 60 e seguintes 
da lei n. 85 de 20 do corrente mez, sejam observadas na. 
primeira eleição municipal do Districto Federal as instrucções 
seguintes: 

Art. I.• No dia 30 de outubro proximo se procedera no Dis
tricto Federal á eleição para os cargos de intendentes munici
paes (lei n. 85, art. 60). 

Art. 2.• Não poderão ser votados(lei n. 85, art. 4•): 
I•, os que não forem eleitores do Districto Federal ; 
2°, os que não tiverem pelo menos seis mezes de residencia no 

município; 
3•, as autoridades judiciarias ; 
4", os commandantes de força naval e de districto militar; 
5•, os commandantes de força policial ; 
6•, os cheft~s, delegados e subdelegados de policia que tiverem 

exercido seus cargos dentro de seis mezes anteriores á eleição ; 
7°, os que tiverem litígio com a Municipalidade ; 
8•, os empreiteiros de obras municipaes ; 
9•, os engenheiros de obras emprehendidas Iio município, por 

conta ou em virtude de contt·acto com o Governo Municipal ou 
Federal ; 

10, os directores, sub-directores, offlciaes-maiores, chefes de 
secção e quaesquer outros t'unccionarios que dirijam ou admi
nistrem repartições municipaes e federaes ou suas depen
dencias; 

lI, os que estiverem directamente interessados em qualquer 
contracto oneroso com a Municip tlidade por si ou como fiadores. 

Esta incompatibilidade não attinge os possuidores de acções 
de sociedades anonymas que tenham contracto com a Munici
palidade, Salvo _si forem. gerentes ou fizerem parte da directoria 
das mesmas soCiedades ; 

12, os aprsentados em cargos municipaes ; 
13, os cidadãos que fizeram parte das Intendencias Municipaes, 

depois da promulgação da Constituição Federal (lei n. 85, art. 5"). 
Art. 3.• O Conselho Municipal· compor-se-ha de 27 inten

dentes, sendo 21 districtaes (um por cada freguezia) e mais seis 
geraes, que serão os mais votados om todas as freguezias (lei 
n. 85, art. 7o). 

Art. 4.• Vinte dias antes tio marcado para a eleição, os pre
tores dividirão suas respectivas freguezias em secções, que não 
poderão ter menos de 50 nem mais de 250 eleitores, e designarão 
os editlcios onde devem funccionar as mesas eleitoraes, nomeando 
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para cada uma de lias cinco eleitores, dos quaes um expressamente 
para presidente (lei n. 85, arts. 61 a 63). _ 

Paragra?ho unico. Essas nomeações e de~ignaçõ_e~ serao com
municadas ao actual Conselho de lntendenCia Mumcipal e a cada 
um tios nomeados, devendo lambem ser publicadas por editaes e 
pela imprensa, (ibitl.) 

Art. 5.• Os pretores, quando impedidos, deverão ser substi~ 
tuido3 pelos outro:; pretores, pela ordem da proximidade dos 
respectivos districtos, na fórma tio art. 51, primeira parte, do 
decreto n. 1030 de 14 de novembro tie 1890 e da classificação 
annexa ao mesmo decreto. 

Art. 6.• A Intendencia Municipal, tendo em vista essa commu
nicação, remetterll. ao pretor, com a possível brevidade, os livros, 
urnas e mais objectos necessarios á eleição (lei n. 85, art. 64). 

Paragrapho unico. Si a Intendencia não remetter os objectos 
precisos para o acto, u presidente da mesa. eleitoral providen
ciará sobre o que faltar e mandará, por um eleitor, que lha 
servirá de secretario, lavrar os competentes termos de abertura 
e de encerramento, em livros que serão numerados e rubricados 
pelo mesmo presidente, devendo tudo constar da respectiva 
acta (ibid.) 

Art. 7 .• Os cidadãos que devem formar as mesas eleitoraes, 
não podentio comparecer por qualquer motivo, deverão parti
cipar seu imp3dimento até ás 3 horas da tarde da vespera da 
eleiçiio ao pretor, que provi,lenciará sobre a suhstituiçio (lei 
n. 85, art. 65). 

Art. 8.• No dia da eleição os membros da mesa eleitoral que 
faltarem serão substituídos do seguinte modo (lei n. H;-"J, :u·t. GG ): 

1•, o presidente pelo cidadão cujo nome se seguir immediata
mente na lista dos nomeados pelo pretor ; 

2•, qualquer outro mesario por um eleitor da secção, a convite 
do presidente da mesa. 

Art. 9.• Os trabalhós eleitoraes começarão as 10 horas dà 
manhã, depois de reunida a mesa, que •leverá ser installada na 
vespera, a igual hora (lei n. 85, art. 67 ). 

§ 1.• Si a installação da mesa não se tiver etrectuado naves
pera, deverá sel-o no dia dét eleição até ás 9 horas da manhã. 

§ 2.• O escrivão do pretor, ou, em sua falta, um cidadão no
meado ad hoc pelo presidente da mesa, lavrara logo a acta de 
installação no livro que tiver de servir para a eleição. 

Art. 10. O logar onde deve fnnccionar a mes:t eleitoral será 
separado por uma divisão do recinto destinado á reunião dos 
eleitores, de modo que não se impcssibilite a inspecção e a fisr,a
lização dos trabalhos (decreto n. 3029 de 9 de janeiro de 1881, 
art. 15 § 4° ). 

Paragrapho uni co. Dentro desse espaço só poderão entrar os 
eleitores, à proporção que forem chamados para votar (ibid.) 

Art. ll. Compete ao presidente da mesa regular a policia da 
assembléa eleitoral, chaman(!o á ordem os que della se des
via.rem, fazendo s!l.hir os que não forem eleitores e aquelles que 
injuriarem aos membros da mesa ou a qualquer eleitor, mandando 
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lavrar nests caso auto de desobediencia e remettendo-o it ~utori
dade competente (decreto. n. 3029, art. 15, §5°). 

Par;lgrapho unico. No caso de otrensas physicas contra qual
quer mesario ou eleitor, o presidente pQ(lera prender o aggressor 
e remettel-o ao juiz competente para ulterior procedimento 
( ibiJ.) 

Art. 12. Não serit valida qualquer eleiçfío feita perante mesa 
que n5.o for organizada pela fórma estabelecida nestas instru
cções, nem em local diverso daquelle que tiver sido tlesignado 
pelo pretor (decreto. n. 3029, art. 15, § 12 ). 

Art. 13. Cada oandidato á eleiç;1o, até ao numero do tres, 
po,lera apresentar um eleitor para o fim de fiscalizar os traba
lhos em cada uma das mesas eleitoraes da fregueúa. Na ausen
cia de candidato, a apresentação podara ser f'eila por qualquer 
eleitor ( decreto n. 3029, art. 15, § 16). 

§ 1. o Havendo mais de tres candidatos, terão preferencia os 
fiscaes daquelles que apresentarem maior numero do assigna
turas de eleitores, declamndo qu:) adaptam sua candiuatura. 

§ 2. o A apresentação dos fiscaes serã. feita por escripto aos 
presidentes das mesas eleitoraes, quando estas se installarem. 

§ 3. o Os fiscaes terão assento nas mesas eleitoraes e assigna
rão as actas com os respectivos membros, mas não terão voto 
deliberativo nas questões que se suscitarem ácerca do processo 
da eleição. 

§ 4. o O não comparecimento dos fiscaes, ou sua recusa de assi
gnatum nas actas, não trará interrupção dos trabalhos nem os 
annullará. 

Art. 14. Antes de começarem os trabalhos eleitoraes, estando 
rcuni1la a mesa. o presidente nomeará um dos mesarios secre
tario e designará outro par:1 fazer a chamada e um terceiro para 
examinar os titules dos eleitores (decreto n. 8213 de 13 de agosto 
de 1881, nrt. 126, § 4°). 

Art. 15. Haverá uma só chamada,; mas fimla esta e não es
tando ninda aberta a urna que contiver os votos, serão· recebitlas 
as cednlas dos eleitores que não tiver·em votado (1lecreto n. 3029, 
art. 15, § 17). 

Art. 16. Nenhum eleitor sara admittido a votar sem apre
sentar seu titulo, nem poderá ser recusado o voto do que exhibir 
o dito titulo, embora não incluido na lista da chamada, não 
competindo á mesa entmr no conhecimento da identhla.,Je da 
pesso;t Lio eleitor em qualqu,,r desses casos (decretos. n. 30:!\.l, 
art. 15, § 18 e n. 648 de 9 de agosto de 1890). 

Pamgrapho unico. Si, porém, a mesa reconhecer que é falso 
·O titulo apresentado ou 11ue pertence a eleitor notoriamente 
ausente ou fallecido, ou si houver reclam;1ção de outro eleitor 
que apresente provas de pertencer-lhe o titulo, a mesa tomará 
em separauo o voto do portador· do titulo e assim tmPbem do 
reclamante, si exhibir novo titulo, afim de ser a questão exami
nada em juizo .competente, ao qual serão remettidos os mesmos 
ti tu los, bem como os documentos apresentados (decreto n. 3029, 
artigo cit.) 



538 J.CTOS DO PODER EXECUTIV8 

Art. 17. Cada eleitor, á proporção que for chamado, depo
sitará na urna uma cedula, contendo um só nome, e assignarâ. 
seu nome no livro proprio (lei n. 85, art. 7•, § 1°, e decreto n. 3029, 
art. 15, § 19). 

Paragrapho unico. Quando o eleitor não souber ou não puder 
assignar o seu nome, assignará outro em seu logar, por elle 
indicado e convidado para esse fim pelo presidente da mesa 
(decreto n. 3029, art. 15, § 19). 

Art. 18. O voto será manuscripto, em papel branco ou 
anilado, não devendo ser transparente, nem ter marca, signal 
ou numeração (decreto n. 3029, art. 15, § 19). 

Paragrapho unico. As cedulas que contiverem signaes exte
riores ou interiores, ou forem escriptas em papel de outras 
côres ou transparente, serão apuradas em separaáo e remettidas 
ao poder verificador competente com as respectivas actas (ibid.) 

Art. 19. A cedula deverá conter um só nome, por extenso, 
sem abreviaturas nem emendas, e será fechada por todos os 
lados (lei n. 85, art. 7•, § I•, e decreto n. 3029, art. 15, § 19). 

Paragrapho unico. Das cedulas que contiverem mais de um 
nome, só se apurará o primeiro, sendo desprezaàos os outros 
(decreto n. 8213, art. 147, § I•). 

Art. 20. Finda a votação e em seguida á assignatura do 
ultimo eleitor, a mesa lavrará e assignarâ. um termo, declarando 
o numero de eleitores que tiverem votado (decreto n. 3029, 
art. 15, § 19). 

Art. 21. Lavrado o termo de que tra!tt o artigo antecedente, 
o presidente da mesa annunciará que se vae proceder á apu
ração e dnsignará um dos membros para fazer a leitura ilas 
cedulas, dividindo pelos outros as lettras do alphabeto para o 
trabalho da apuração, e depois disso abrira a urna e fará a con
tagem das cedulas (decreto n. 8213, art. 146). 

§ 1.• As cedulas serão lidas, uma a uma, pelo mesario disso 
encarregado, o qual tambem as receberá uma a uma das mãos do 
presidente (ibid.) 

§ 2.• Os mesarios escrutadores annunciarão em voz alta a 
votação que for obtendo cada um dos candidatos, a proporção da 
leitura das cedulas (ibid.) 

Art. 22. Finda a apuração, o mesario que servir de secre
tario organizará uma fista de todos os cidadãos que houverem 
obtido votos pela ordem numerica da votação (decreto n. 8213, 
art. 148). 

Paragrapho unico. Esse resultado será immediatamente pu
blicado por meio de edital, que o presidente da mesa mandará 
afflxar na porta do edificio onde se tiver effectuado a eleição e 
será assignado por todos os membros da mesa (ibid.) 

Art. 23. A votação deverá ficar terminada até ás 7 horas da 
noute, mas a apuração de votos e a confecção das actas poderão 
prolongar-se o tempo necessario para conclusão dos trabalhos, 
que não serão interrompidos (lei n. 85, art. 68). . 

Art. 24. Concluída a apuração dos votos, será lavrada pelo 
secretario da mesa e assignada pelos membros desta e pelos 
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eleitores que o quizel'em, a acta dos trabalhos eleitoraes, logo em 
seguida á da installação, devendo conter os nomes dos eleitores 
que não tiverem comparecido e os 1.le todos os cidadãos que hou
verem alcançado votação, pela ordem numerica desta, bem como 
a designação minuciosa de todos os factos occorridos du
rante a eleição (lei n. 85, art. 69, e decreto n. 3029, art. 15, § 20). 

Art. 25. Essa acta será transcripta em livro especial por ta
bellião ou pelo escrivão da pretoria ou, na falta deste, por qual
quer cidadão, a convite do presidente da mesa (lei n. 85, art. 69). 

Art. 26. A mesa fará extrahir duas cópias dessa acta, bem 
como das assignaturas dos eleitores que tiverem votado, devendo 
todas ser assignadas pela mesa e concertadas por tabellião ou 
pelo escrivão do pretor (lei n. 85, art. 70). 

Paragrapho unico. Uma dessas cópias será remettida ao pre
tor e outra á secretaria do Governo Municipal; esta ultima será 
acompanhada da cópia authentica da acta de installação da 
mesa eleitoral (ibid.) 

Art. 27. Os livros de assignatura dos eleitores e das actas 
eleitoraes serão enviados pelos presidentes das mesas á secretaria 
do Governo Municipal, juntamente com as cópias a que se refere 
o part1grapho unico do artigo antecedente (lei n. 85, art. 71). 

Art. 28. Todos os livros que tiverem de servir na eleição se
rão rubricados pelo pretor, salvo o caso do paragrapho unico do 
art. l)o destas instrucções (lei n. 85, art. 72). 

Art. 29. Oito dias depois da eleição, os pretores se reunirão no 
editicio da Intendencia Municipal e, depois de elegerem de entre 
si um para presillir os trabalhos, darão começo á apuração geral 
(lei n. 85, art. 73). 

Art. 30. Os trabalhos deverão principiar ás lO horas da ma
nhã; findos elles, lavrar-se-ha uma acta circumstanciada, que 
contenha os nomes de todos os cidadãos votados em cada fregue
zia, pela ordem numerica de votação, e em seguida os dos seis 
candidatos que tiverem obtido m:1ior numero de votos em tortas 
as freguezias (lei n. 85, art. 74), excluídos os intendentes distri
ctaes (lei citada, art. 7°, § to). 

Paragrapho unico. Essa acta será enviada ao Tribunal Civil 
e Criminal, onde flcar·á archivada ; delltt se extrahira uma 
cópia para ser remettida á secretaria do Governo Municipal. 

Art. 31. A cada um dos 27 intendentes eleitos dirigirá o pre
tor presidente um officio communicaudo-lhe o resultado da 
apuração na parte que lhe disser respeito (lei u. 85, art. 75). 

Art. 32. O pretor que não puder comparecer aos trabalhos da 
apuração fará a devida communicação ao presidente, remetten
do-lhe as actas de sua freguezia (lei n. 85, art. 76). 

Art. 33. A apuração só se farà achando-se reunidos mais da 
metade dos pretores (lei n. 85, art. 77). 

Art. 34. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1062- DE 30 DE SETEIIIllRO DE 1892 

Eleva á categoria de batalhões as 33& e 34' secções de batalhão da reserv a 
da Guarda Nacional da comarca de S. Luiz, no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Ficam elevadas á categoria de batalhões, com 
quatro companhias cada uma e a designação de 52• e 53•, as 33a 
e 34a secçõe3 de bata.lhão da reserva da Guarda Nacional da 
comarca de S. Luiz, no Estado do Rio Grande do Sul, os quaes 
serão organizados com os guardas qualificados nas freguezias 
()U districtos da referida comarca ; revogadas as disposições em 
eontrario. 

Capital Federal, 30 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1063 -DE 30 DE SETEJ\IBRO DE 1892 

Manda executar os ajustes poalaes, concluidos em Vienna em 4 de julho de 
1891 entre o Brazil e vario~ Estados. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. 1.• Tendo o Congresso Nacional approvado os ajustes 
postaes concluídos em Vienna em 4 de julho de 1891 entre o 
Brazil e outros Estados, cujo theor se segue, e tendo sido as 
respectivas ratificações trocadas na mesma cidade em 19 do 
corrente, mando que sejam observados e cumpridos tão in\eira
mente como nelles se contém. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado das Relações Exteriores assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 30 de setembt•o de 1892,4° lia Republica.. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio José de Mello. 



AC1'0S 00 PODRR RXECUTI\'0 541 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 

I 

CONVENTION POSTALE UNIVERSELI.E 

Conclue entre 1' Allemagne et les protectorats allemands, Ies Etats
Unis d' Amérique, Ia République Argentino, l' Autriche-Hongrie, la 
Belgique, la Bolivie, !e Brésil, Ia Bulgarie, !e Chili, Ia H.epublique 
de Colombie, l'Etat indépendant du Conso, la République de Costa 
Rica, le Danemark et les colonies dano1ses, la République Domi
nicaiue, l'Egypte, l'Equatenr, l'Espagne et les colonie.~ espagnoles, 
la France et les colonies françaises, la Grande-Bretag-ne et diver
ses colonies britanniques, les colonies britanniques d' Australasie, 
le Canada, l'lnde Britannique. la Grt'ice, !e Guatemab, la Répu
blique d'IIa'iti, le Royaume d'Hawai, la République de Honduras, 
l'ltalie, le Japon, la Répuhlique de Lihórw, le Luxembourg, le 
Mexique, !e Monlénégro, la Nicaragua, la Norvi>gé, le Paraguay, 
les Pays-Bas et les colonies néorlandnises, !e Perou, la Perse, le 
Portugal et les colonies portugaises, Ia Roumanie, la Russie, le 
Salvador, 1:1. Serbie, !e Royaume de Siam, Ia H.épuhlique Sud
Africaine, la Suede, la Suisse, Ia Régence de Tunis, la Turquie, 
l'Uruguay et les gtats-Unis de Vénézuela. 

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays 
ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Congres à Vienne, en 
vertu de l'article 19 de la Convention Postule Universelle con
clue it Paris le 1•r juin 1878, ont, d'un commun accord, et sons 
réserve de ratitication, revisé la dite Convention, ainsi que 
l'acte additionnel y relatif conclue à Lisbonne le 21 •mars 1885, 
conformement aux dispositions suivantes.: 

Article 1 er 

Les pays entre lesquels est conclue la presente Convention, 
ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous 
la dénomination d'Union Postttle UniuerseUe, un seut territoire 
postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs 
bureaux de poste. 

Article 2• 

Les dispositions de cette Convention s'étentlent aux lettres, 
aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés 
de toute natura, aux papiers d'affaires et aux réchantillons de 
marchandises originaires de l'un des pays de l'Union et à desti
nation d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également à 
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l'échange postal des oujets ci-dessus entre les pay;; de l'Union et 
les pays étrangers à 1' Union, toutes les fois que cet échange 
emprunte les services de deux des partis contractautes, au 
moins. 

Article 3• 

1.-LPs :u1mini~tr:tlions 1les poste:; rle pay,; limitmphc,; ou 
:lj:l<),; it enn·,•::;porlllrc din·etcnH~nt ontre cnx ~~1ns e!l1J>I'Il11tee 
l'inter!llu<li.tirc des scr·vice;; <i'nn thrce a<lministt·athm, tlêter
minent, 1\'un commur.. accot·•l, les con<litions du l!'<tll.::port de 
leur~ dépêehcs réeiproqnes it tt'<tvers la frontiere ou d'une fron
ticrc 1t l'autre. 

2.- A moins d'arrangement contr~ire, on considet•c comme 
services tiers les trausports maritimes etrectués dir•:Jct•)Jl)<3Ut 
entre deux pays, au moyen de paf(ucbots ou l>àtiments Llépen
d<tnts de l'un c\'eux, et ces transports, de mêmc que ceux 
effectués entre deux bureaux d'nn même pays, par l'intet•mérliaire 
de services maritimes ou tet·ritoriaux dépendaut d'un autre pays, 
sont régis par les dispositions rle l'article suivaut. 

Articlc 4• 

1.- La liherté tlu transit est garantie dn.rH le te:·ritoire 
entier de l'ünion. 

2.- Eu consé<tuence, les diver . .;es aclministrations post de,; rle 
l'Union peuvent s'expé<lier réciproquement, par l'intcrm·idiaire 
d'nne o.u de plnsiom·s <!'entre elle~. t:mt 1\es tLípeches clostes que 
des correspondances 1t découvort, snivant les besoins du tmtic ct 
les conven:mces du service postal. 

3.- Les correspon<hnces échangées, soit 1t déconvert, soit eu 
dépuchcs cln~es, entre denx arlrninistrations do l'Cnron, au 
moyen de senices d'une ou de plusieurs autres adminbtr·ations 
de l'ünion, sout soumises au profit de chacun des p:tys 
traverses ou dont !es services participent au transport atlX frais 
de transit suivants, savoir: 

1 r", pout• les parcours territoriaux, 2 f'rancs par kilogramme 
de lettres .ou cartes postales, et 25 centimos par kilogramme 
d'autres obJets ; 

2•, pour le;; parcours ma ri times, 15 franc;; pn.r kilogl'amme et 
lettt·cs ou cartes po,;talcs, et 1 franc par kilogrammo d 'autres 
ohjets. · 

4.-11 est toutefois entendu: 
}er, que par·tout oh le transit est déjà. actuell<~ment gratuit ou 

soumis iL des conditions plus avantageuses, ce régime est 
maintenu, sa uf da ns le cas prévu au chitire 3• ct-apri~s; 

2'', que partout oit les fraits de transit maritime ~ont llxés 
actuellemeut it 5 francs par kilogramme de lettros ou do cartes 
postales, et à 50 centimes par kilogrammes d'autres objets, ces 
prix sont maintenus; 
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3e, que tout parcours maritime n'excédant par 300 milles 
marios est gr<ltuit si l'administration iotéressée a déjit droit, 
du chef des dêpêches ou correspondaoces bénéticiants de ce 
parcours, à la rémunération afférente au transit territorial ; 
dans le cas contraíre, il est rétribuê à raison de 2 francs par 
kilogramme de lettres ou cartes postales et de 25 centimes par 
kilogramme d'autres objets ; 

4e, qne, en cas tle transport maritime effectué ':1r rlenx ou 
plnsieurs :u],,lilli:;tration~. les frais du rnreom·s total ne !Jettvent 
d6pa"sor 15 l'r:tncs pw kilo::Tamme de lettros ou carte,; po~t;dcs 
ct l franc par kilogramm3 tl'autres ohjots ; ce~ lbli:.;, Je cas 
éch:\ant, ~ont réparti .. ; entre ees administrations au pro-rata des 
distances parcourues, sans pt•,ijudice tles arrang-ements di tr•.kents 
entre les parties intéressées ; 

5" que les pr-ix sp,;citiés :lU présent nrticle ne s'applirpwnt, ni 
aux transports au moyen do set·vicc:; dépondant rl'adlllini~tralions 
ótrangeres à l'Union, ni aux tl'<lll~poPts rlans l'Cnion an moyen 
de services extraordinaires spécialetuent créés ou entrelenues par 
une r.dministration, suit •ians l'intórêt, soit sur· la tleman<IH d'une 
ou de plusienr,; antros a'lminislra tio11s. Le .. ; condi! ions ''"s ces 
rlenx ctlt•'g-nries de transports ~ont réglées de gré à gró entre 
les administr<ttions intéresséc:;. 
5~- L('s frais de transit sont it la charge de l'admiuistration 

du pays d'ol'igiuo. 
r..- Lo •lócompto gónéral de cos frai;; :t lieu sm· la hase de 

rclcvés óta.l!Ji~ tolls les trois ans, pendant une pédode de 28joul's 
it déterminer dans le réglcment d'oxecution próvu par rarticle 
20 ci-aprc~. 

7.- Sont exempts de tons frais <le transit territorial on marí
timo, la correspondanco fies :vlministt·atiom; postal··~ üi<lt·o ollcs, 
los carto,; vostales-répunse rcmvoyóes :lU pay,; d'originc, los 
ohjets rc:·xpédiés ou mal dirig-és, Jes rebuts, Jes avis •le l'éce
ption, les mandais de po~tc et tous autres documcnts relalit's au 
service postal. 

Article 5'' 

L- Les taxes ponr le transport <los e:JVois posb u:;: rbtts toute 
l'étendue de l'Union, y compri:; leur romise au •lomicile des 
de,;tinataires <lan~ los pays d·' l'Union oú lo servico •lo distri
butirm cst ou ser:·t organisé, snnt lixécs comnw suit: 

I o pour les lottres, a 25 centime~ en c:ts d'a!Tt·anehi~s •ment et 
au <louble rlans le cas cont1•air·e, par clwque lettro C!! pai' ch;tt'Jue 
poids lle 15 grammes ou rract;on de 15 gmmmcs; 

2" ponr los cartes posbles, ~ 10 centime~ pom· la carte :;imple 
ou pour clwcune drs deux partw~ rlc In carte :tv·~c répon,.o IHtyúo; 
les cart·~s po.-;tales non a!franehics sont smuHbes it l 1 taxo do 
lettres non a!franclties; 

3• pour les imprimés rle toute nr~.ture, les p1picrs ,[';ttf.lires et 
les échantillons de marchandbes, it 5 centillles par chaque objot 
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ou p:<quet portant une adresse particuliere et par c !taque poids de 
50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou 
puquet ne contienne aucune lettre ou notte manuscripte ayant le 
caractere de correspondance uctuelle et personnelle, et soit con
ditionné <le m:tniilre á pouvoir être f<tcilement veritié. 

La taxe des papiers â'aifuires ne peut être inférieure à 25 cen
times par em·oi, et la taxe des échantillons ne peut être infó
rienre à 10 centimes par envoi. 

2. - ll pent être perçu, cn sus des tnx,~s t1xees par le p:tra
graphe prócédan t : 

1• pour tout envoi soumis à das frais de transit mar i time de 15 
francs par kilogrumme de lettres ou curtes postales et de 1 franc 
par kilogramme d'autres objets et dans toutes las relations 
auxquelles ces fruis de transit sont applicables, une surtaxe 
uniforme qni ne pent pas .tép:tsset• 25 centimes par port simple 
pour les lettres, 5 centimes par C<Wte postale et 5 centimes par 
50 grammes ou fraction de 50 grmnmes pour les uutres otdets ; 

2" pour tont objet transport•i par des service~ dépendunt 
d'administra.tions étmngeres à I'Union ou par das service,; ox
traordinuires duns l'Union, donnant lieu iL des fruis speciaux, 
une surtaxe en rapport avec ces frais. 

:l.- En c:1s d'insuffisunce d'atrranchissement, les objets de 
correspondance de toute 11uture sont pussibles, à la charge des 
destinataires, d'nne taxe doullló dn moubnt de l'insutnsance, sans 
que cette taxe puisse dépasser celle qui est pcrçue dans le pays 
de destination sur les corre:;ponllauces non a!Imnchies de même 
na.tm·e, poids et origine. 

4.- Les objets autres que les lettres et los em·tes postales 
doivent être aJiranchis au moins partiel\ement. 

5.- Les paquets d'échantillons de nmrcllandises no peuvent 
renfcrmer ancun ol•jet :-~yunt une valeur marchawb; ils ne doi· 
vent pas dcpasser le poids de 250 gmmmes, ni pl'ósenter des 
dimmsio~s supérieurns lt 30 centimiltr·•J.~ en longucur, 20 centi
metres en lar:.!enr et 10 centimetres en epaisseur ou, ~'ils ont la 
forme de rouleau, a :m ceutimiltres de longueur et 15 centimiJ
tres de dbmctre. Tout•'fois, les administl'ations des pays inté
ressés sont autorisées a adopter de commun accor<l, pour leurs 
échange;; réciproques, des limites de poids ou de dimen~ions 
supérieures a celles fixées ci-dessus. 

ü.- Les paqnet.; •le papie:·s d"a ILtires et •!'imprimes ne p?uvcnt 
pas dépasse!' lc p<~i·b •le~ kiloge:unmes, ni prt'sent•er. sur :-~ncnn 
de leur:; ~eótés, nne <limension supérieure a 45 centimetres. On 
peut, toutefois, a<lmettre au transport par la poste les pa!Jnets 
en forme de roulea.u dont !e diamiJtre Il•1 dépaSS'l pas 10 centi
màtres ot dont la longueur n'excede pas i5 centimetres. 

Article li" 

1.-Les objets désignés dans l'article 5" peuvent être expediés 
sons recommanclation. 
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2.- Tout envoi recommandé est passible, à la. charge de 
l'envoyer: 

I<•, du p.rix: d'o.1franchissement ordina.i<re de· l'envoi, selon sa 
ndure; / 

28 , d'un droit fixe de reeomma.nililtion de 25 centimes au 
maximom, y compris la dêlivrance d'un bulletin de dépôt à 
l'expéditeur. 

3.- L'envoyeur d'nn objet recommandé peut 0btenir un avis 
de t•éception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 
26 centimes au maximum. 

Article 7" 

1.- Las correspondances recommandées peuvent être expé
diées gr<tvées de remboursement jusqu'au montant de 500 francs. 
dans les relations entre les pays dont les administrations con
viennent d'intt·oduire ce service. Ces objets sons soumis aux 
formalités et aux taxes das en v ois recomm:~ndés. 

2.- Le montant encaissé du destinataire doit être transmis 
à l'envoyeur au moyen d'un mandat de post apres déduction de· 
la taxe des mandats ordinaires et d'un droit d'encaissement de 
lO centimes. 

Article 8• 

1.- En cas de perta d'un envoi recommandé et sauf le cas de 
force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, !e destinataire a 
droit it une indemnité de 50 francs. 

2.- L'obligation de payer I'indemnité incombe à I'adminis
tration dont reléve le bureau expéditeur. Est reservá à. cette 
administration lo recours contra l'administration responsable, 
c'est·à-dire, contra l'administration sur le territoire ou dans le 
service de laquelle la perta a eu lieu. 

3.- Jusqu'au preuve du contraíre, Ia responsabilitó incombe 
1t l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire u'obsnr
vation, DlJ peut établir ni la délivrance au destioataire ni s'il y 
a lieu, la transmission réguliere à l'administration suivante. 
Pour las envois adressés poste restante, la responsabilité cesse 
par la délivrnnce et une personne qui a justitié, suivant les rllgles 
en viguem· dans !e pays de destination, que ses noms et qualité 
sont conformes aux indications de l'adresse. 

4.- Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit 
avoit· Iieo le plustót possible et, au plustard, dans Je délai d'un 
an i' partir du jour de la réclamation. L'o!Hce responsable est 
temt de rembourser sans retard à l'otrlce expéditeur, le montant 
de l'indemnité P.ayée par celui-ci. Dans le casou l'office re
sponsable auratt notifté à l'office expéditeur de ne point etrectuer 
le paiement, il devrait rembourser à ce dernier otnce les frais 
qui seraient la conséquence du non-paiement. 

Porlor Executivo 18~2 35 
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5.- 11 est entendu que la réclamation n'est admise que dans 
le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recom
mandé; passá ce terme, le réclamant n'a droit à ancune iude
mnité. 

6.- Si la parte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit 
possible d'établir sur le territoire de quer pays !e fait s'est 
accompli, les administrations en cause supportent le dommage 
par parts égales. 

7 .-Les administrations cessent d'être responsables des en
vois recommandés dont les ayant droit ont donné reçu et pris 
livraison. 

Article 9" 

1.-L'expéditeur d'un objet de correspondance peut Je faire 
retirar du service ou en ll1ire moditier radresse, tant que cet 
objet n'a pm; étê livre au destinataire. 

2.-La demande à formuler à cet etret est transmise par mie 
postale ou par vaie télégr<\phique aux frais de l'expéditeur, 
qui doit payer, savoir : 

1 •, pour toute demande par vaie postale, la taxe applicable 
à une lettre simples recomtn(l.ndée ; · 

2•, pour tonte. demande pa.r vaie télégr(l,phique, 1(1, taxe dut 
télégramme d'apres la tarif ordiuaire. 

3.-Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoi
res pour les pays dont la légblation ne permet pas à. l'expédi
teur de disposer d'un envoi au cours de transport. 

Article 10 

Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité 
monétaire fixent leurs taxes à l'équiv(l.lent, dans leu r monnaie 
respectiva, des taux déterminés par les articles 5° et 6" précé
dents. Ces p(l,ys ont la faculte d'arrondir les frMtions confor
mément au tablea.u inséré ou réglement d'exéculiou mentionné 
à l'artkle 20 ue la presente Convention. 

Article 11 

I .-Lalfr(l.nchissement de tout envoi quelconque ne peut être 
opéré qu'au moyen ue timbres-postes valables uam; le pays d'ori
gine pour la correspondance des particuliers. Toutefois, sont 
légalemeut considérées comme dument afi'ranchies les cartes
réponse portant des timbres-post du pays u'émission de ces 
cartes. 

2.-Les correspondances offlcielles relativas au service des 
postes et échangées entre les administrations postales sont sel
les exemptées de cette obligation et admises à la franchise. 
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3.-Les correspondances déposées en pleine mer ~t boite d'un 
paquebot ou entre les mains des commandants de na vires peu• 
vent être affranchies au moyen des timbres-poste et d'apres !e 
tarif du pays auquel appartient ou dont dépend !e dit paquebot. 
Si !e dépôt à bord a lieu pendant !e stationnement aux deux 
points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermé
diaires, l'alfranchissement n'est valable qu'autant qu'il est 
effectué au moyen de timbres-poste et d'apres le tarif du pays 
dans les eaux duque! se trouve !e paquebot. 

Article 12 

1.- Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle 
a perçues en execution des articles 5•, 6e, 7•, 10 et li précédents, 
sanf la bonification que pour les mantlats JH'évns an paragraphe 
2• de l'article 7". 

2.-En cons'iquence, i! n'y a pns lieu, de ce chef, it un décom
pte entre les diversas administrations de l'Union, sons réserve 
de la bonification prévue au paragraphe l du pré>ent article. 

3.-Les lettres et autres envois postaux ne penvent, dans !e 
pays d'origine, comme dans celui tle destination, être t'rappés, à 
la charge des expediteurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni 
d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles sus
mentionnés. 

Article 13 

1.-Les objets de correspondance de toute nature sont, à la 
demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spé
cial immédiatement apres l'arrivée, dans les pays de l'Union 
qui consentent à se charger ole ce service dans leurs relations 
réciproques. 

2.- Ces envois, qui sont qualifiés c expre3 ». sont soumis à une 
taxe spóciale de remi se it domicile ; cette taxe est fixée à 30 cen· 
times et doit être acquittée completement et à !'avance par 
l'expéditeur, en sut du port ordinaire. Elle est acrruise it l'admi
nistration du pays d'origine. 

3.- Lorsque l'objet est destiné it une localité oh il n'éxiste pas 
de bureau de poste, l'administration des postes tlestinataire peut 
percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence.du prix 
tixe pour la remise par expres dans son senrice interne, dédu
ction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur. ou de son 
équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce compliment. 

4. - Les objets expres non complàtement affranchis pour le 
montant total des taxes payables it l'avanace sont distribnés par 
moyens ordinaires. 

Article H 

!.-!I n'est perçu aucun supplément de taxe pour Ia réex
pédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union. 
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2.- Les corresponda.noos tombàes en rebut ne donnent pas. 
lieu à restitution des droits de tra.usit revenaut aux arlminis
trations intermédiaires, pour Ie transport antérieur des dites 
correspondances. 

3. - Les lettres et les cartas postales non affranchies et les 
oorrespondances de toute natura insuffisamment affranchies, qui 
font retour au pays d'origine par suíte de réexpê.Jition ou de 
mise en rebut, sout passíbles, à Ia charge des destinataíres ou 
des expéditeurs, des mêmes taxes que Ies objets similaires dire
ctement adressês du pays de la. premiere destination au pays 
d'origine. 

Article 15 

1. - Des dépêches ciosos peuvent être échangées entre Ies 
bureaux de poste de l'un des pays contractants et les comman
dants de divisions navales ou bàtiments de guerra de ce même 
pays en station à l'étranger, par l'intermédiaire des services 
territoriaux ou marítimas dépendant d'autres pays. 
2.- Les correspondances de toute natura comprises dam ces 

dêpêches doivent être exclusívement à. l'adt·esse ou en prove
nance des etats-majeurs et dP.s équipages des bâtiments desti
nataíres ou ex pé liteurs des dépâches ; les tarifs et conditíons 
d'envoi qui leur sont applicables sont détsrminés, d'apràs ses 
réglements intérieurs, par l'administratíon des postes du pays 
auquel appartiennent les bàtiments. 

3. - Sauf arrangement contraíre entrei es r•ffices intéressés, 
l'offioo postal expéditeur ou de.:>tinataire des dépêches dont il 
s'agit est redevable, envers les offices intermédiaires, de frais 
de transit calcules conformément aux tlispositions de l'article 4•. 

Article lô 

1. -11 n'est oos donné cours: 
t;l aux papiers d'air<~.ires, échantillons et imprimés qui ne 

sont pas atfranchis au moins partiellement ou qui ne sont pas 
conditionnés de façon à perrnettre une vérificatiou facile du 
contenu; 

11) aux objets de mêmP.s catégories qui dépassent les limites du 
poids et de dimensions tlxées á l'article 5 ; 

c) aux échantillons de marchandíses ayant une valeur mar
chande. 

2. - Le cas échéant, les envois mentionnés au paragraphe 
précédent doiveut être renvoyés au timbre d'origine et remis, 
s'il est possible, à l'expéditeur. 

3. -ll est interdit : 
lr•, d'expédier par la poste : 
a) des échantillons et autres objets qui, par leur natura, peu

vent présenter du rlanger pour les agents postaux, salir ou dé· 
têriorer les correspona.ances; 
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b) des matieres explosibles, intlammables ou dangereuses; des 
animaux et insectes, vivants ou morts, saur les exceplions pré
vues au reglement de detail ; 

2•, d'insérer dans les correspondances or·dinaires ou recom-
mandées consiguées à la poste : 

a) des piàl~es de monnaie ayant cours; 
b) des objets passibles des droits de douane ; 
c) des matieres d'or ou d'argent, des pierr lries, des bijoux et 

autres ohjets précieux, mais seulement dans le cas oh leur inser
tion ou expéllition serait d.efendue d'apros la Iégislation de pays 
interesses. 

4.- Les envois tornbant sons les prohibitions du pa.ragraphe 3 
qui préceJe et qui auraient été à tort ad.mis à l'expédition 
doivent être renvoyés au timbre d'origine, saur le cas ou l'ad
ministration du pay,; de destination se1•ait autorisée par sa 
législation ou par ses réglements intél'ieurs lt en disposer 
autrement. 

5.- Est d'ailleurs réservé le droit rlu gouvernement dd tout 
pays de l'Union •le ne pas o!Iectuer, ::;ur son terr·itoire, le 
transpo1•t Oll la tli.;trihution, tant des ohjets joubsaut de la 
modération de taxe à l'égard des quels il n'a pa'l été satisfait 
aux lois, orrlonnances ou décrets qui réglent les conditions de 
leur publicrttion ou de leur circulation dans ce pays, que des 
corre::;pondances de toute nature qui portent ostensiblement des 
inscriptions, dessins, etc., interdits par Ies dispositions légales 
ou réglementaires eu vígueur dans le même pays. 

Article 17 

1.- Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays 
situés en dehors de l'Union admettent tons les autl'es offices de 
l'Union à protlter de ces relations pour l'échange des correspon
dances avec les dits pays. 

2.- Les corresponrlances éclnngées à découvert entre un pays 
de I' Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire 
d'un autre pays de l'Union sont traitees pour· ce qui concerne 
le transport en dehors de limite de l'Union d'apr·es les conven
tiom., ammg-ements ou dispositions particulieres régissant Ies 
rapports posti.lux entre ce dernier p:tys et le pays étranger à 
l'Union. 

3.- A' l'égard des frais de transit dans !e ressort de l'Union, 
les correspoudances originaires ou it destination d'un pays 
étranger sont assimilées à c3lles do ou pour !e pays de l'Union 
qui entretient les rélations avec ce premiar pays. 

4.- A' l'égard des frais de transit en d.ehors des limites de 
l'Uniou, les correspondtmces à destination d'un pays étranger 
.soumises, au protlt du pays de l'Union qui entretient les relations 
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avec le pays étranger à celle-ci, aux frais de transit suivants, 
savoir: 

a) pour les parcours maritirnes en dehors de l'Union, 20 francs 
par ltilogr-.tmme de lettres ou cartes po::;tales, et l franc par 
kilogt·amme d'autres objets; 

l1) par les parcours territoriaux en dehors de l'Union, s'il y a 
lieu, les frais par kilogramme notifiés par !e pays de l'Union qui 
entretient les relations avec le pays étranger servant d'inter
médiaire. 

5.- Eu cas Lle transport maritime o!Tectué par deux ou plu
sieurs administrations, les frais du parcours maritime total 
dans les ressorts de l'Union et en dehors de l'Union, ne peuveut 
tlépasser 20 francs por kilogramme de lettrcs ou cartes postales 
et 1 franc par kilogTamme d'autres objets; le cas échéant, ces 
frais sont répal'tis entre ces administrations au JWo-rata des 
tlistances parcourus, sans préjudice des arrangcments difierents 
entre les parties intéressées. 

G.- Les frais de transit eu dehors de l'Union mentionnés 
ci-dessus sont à la charge de l'administration du pays d'origine. 
lls s'appliquent à toutes les correspondances expediées soit à 
découvert, soit en dépéches closes. Mais dans le cas de dépêches 
closes envoiées d'un pays de lTnion a destination d'un pays 
étranger it celle-ci, ou d'un pays de L'Union, un arrangement 
préalable concernant le mode de pt1iement des frais de transit 
llevra títru conclu entre les adrnioistrations intéressées. 

7.- Le decornpte général des frais de transit des correspon
dance,; echangües entre un pays de !Toion et un pays étranger, 
par l'interrnédiaire d'un autre pays de l'Union, a lieu sur la 
base tle relevées qui sont établis en même temps que les relevés 
dressés, en vertu de l'article 4 préc ··dent, ponr la fixation des 
l'rais de transit dans l'Union. 

8.- Les taxes it pereevoir tlans un pa~·s LI·~ l'Uuion sur les 
correspondances i1 destination ou provenant d'un pays étranger 
iJ. l'Union et ernpruntant · l'interrnédiaire d'un autre pays de 
l"Union, ne pourront jamais être inférieures au larir normal de 
l'Union. Ces taxes restent acquises eu entier au pays qui les 
perçoit. 

Article 18 

Les hautes }Xtrties contractantes s·engagent it prendre, ou à 
proposer it leurs législatures re5pectives, les mesures nécessai
res pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissernent de 
correspontlances, de timbres-poste et contrefaits ou ayant déjà. 
servi. Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer à. 
leurs législatures respectivos, les mesures nécessaires pour 
interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, 
vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en 
usage dano; le service des postes, contreraits ou imités de telle 
maniere qu'ils pourr,lient être confondns avec les vignettes et 
timbres émis par l'ad:ninistration d'un des pays adhérents. 
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Article 19 

Le service des lettres et boites avec valeur déclarée, et ceux * 
des m:m.lats de poste, des co li,; postaux, tles valeurs ;l recou
vrir, dos 1 i vrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc., 
font l'objet d'arran~ements particuliers entre les divers pays ou 
groupes Lle paysde t'Union. 

Article 20 

1.-Les administrations postale;; des divers pays qui compo
sent l'Union sont competentes pour arrêter d'un commun 
accor•l, dans un réglement d'exécution, toutes les mesuras d'ot'
dre et 1le tlét,,il qui sont jogées nécessaires. 

2.-Les ditrérentes administrations peuvent, en outre, pren
dre entre elles les arréngements nécessaires au sujet des ques
tions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que 
ces arrangements ne dérogent pas à la présente Convention. 

3.- I! est toutefois permis aux administrations intéressées de 
s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dana 
un rayon de 30 kilomêtres. 

Article 21 

1.- La préseute Convention ne porte point altération à la 
législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par 
les slipulations contenues dauscette Convention. 

2.-lme ne restreint pas !e droit des partias contractantelil de 
maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et 
d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'am•ilioration 
des relations postales. · 

Article22 

l. -E~t maintenue l'institution sons !e nom de Bureau inter
nation:<l de l'Union postale u.niverselle, d'un office central qui 
funetionne sons la haute surveillance de l'administration des 
postes suis~es, et dont les fraits sont supportés par toutes les 
admiuistNtions de l'Union. 

2.-Ce Bureau clemeure chargé de réunir, de coordonn~r, de 
publier et de distribuer les renseignements de toute natura qui 
intéressent le service internationa.l dos postes ; d'êmettre, à la 
demande des parties en cause, un avis sur les questions liti-

• Danlll le texte signé, on a. omis par erreur les mots et ceHx avant le~ mots: 
des nutndat~ do poste ... 
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gieuses ; d'instruit·e les demandes en modification des actes du 
Uongrés ; de notitler les changements adoptés, et, en général, 
de procéder aux études et aux travaux dunt il scrait saisi duns 
l'intérêt de l'Union postule. 

Article 23 

1.- En cas de dissenliment entre deux ott plusieurs membras 
de l'Union, relativement à l'interprétation de la presente Con
vention ou à la responsabilité d'une administration en cas de perta 
d'un envoi recomm:mdé, la queslion en litiga est réglée par 
jugement arbitral. A cet elfet, clmcune des ::t~lmini~trations en 
cause choisit un autre membre de l'Uniom qui n'est pas directe
ment interessé dans l'alfaire. 

2. - La décision des arbitres est donnée à la majorité absolu3 
des voix. 

3. - En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, 
pour tranchcr le difiérent, une autre admini;;tration également 
dêsintéressée dans le litige. 

4. - L!'s dispositions dn présent artic1e s'appliquent êgalement 
h tous les arrangements conclus en vertu de l'urtich 19 prê
cédent. 

Article 24 

1.- Les pays qui n'ont point pris part 1L la présente Con
vention sont admis 1L y adherer sur leur demawle. 

2. - Cette adhésiou est notifiée, par la voie diplomatique, au 
gouvernement de la Conféderation Suisse et, par ce gouverne
ment, a tons les pays de l'Union. 

3. - Elle importe, de plein droit, accession i~ toutes les 
-clauses et admission à tous les avant<tges stipulé~ par la présente 
Convention. 

4. - 11 appn,rtient au gouvernement de h Confedération 
Suisse de tléterminer, d'uu commun accorJ avec le gouverne
ment du pays int&ressé, l:t part contributiva de l'administration 
de ce dernier pays dttns les frais du Bureau internacional, et, 
s'il y a lieu, les taxes á percevoir par cette admini:;tration en 
conformité de l'article 10 précétlent. 

Article 25 

1. - Des Congrés do plénipotentiaims des pays contractants 
ou de simples conferences aJministratives, selou l'importance 
des questions à résoudre, sont réunis lorsque la demande en est 
faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des gouverne
ments ou administrations, suivant le cas . 
. 2. - Toutefois, un Congrés doit avoir lieu au moins tous les 

cmq uns. 
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3. - Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou 
plusieurs délégués, soit p1r ladélégation d'un autre pays. Mais 
il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays na peu
vent être chargés que de la repl'esenta.tion de deux pays, y 
compris celui qu'ils représentent. 

4. - Dans les déliberations, chaque pays dispose d'une seule 
voix. 

5. - Chaque Congrés fixe la lieu de la réunion du prochain 
Congres. 

ü. - Pour les conférences, les administrations fixent las 
!ieux de r6union sur la proposition du Bureau international. 

Articla 26 

1. - Dans l'intervalle qui s'ocoule entre les reunions, toute 
-administration des postes d'un p<.~y:; de l'Union a le droit 
d'adresser aux autr·es administration:> participantes, par l'inter
médiaire du Hnreau inte!'llational, des propositions concernant 
le régime de l'Union. 

2. - Toute propo;;ition est soumise au proc,~dé snivant : 
Un délai de cinq mois est l<tissé aux admiuistrations de 

l'Union pour examinar les propositions et pour fail'e parvenir 
au Bureau intemational, lc c:1s êch,\ant, leurs oiJservation;;, 
amendements ou contre-propositions. Los répon:;es s:_,ut réunies 
par los soins du Bureau international et communiqut\es aux 
administrations avec l'invitation de se prononcer pour ou contra. 
Ce lles qui n 'ont point f<1it pal'veuir leur vote <lans un délai de 
six mois, à compter de la date de la secunde cit•culaii·e du 
Bureau internationale lem• notifiant los observations apportées, 
sont considérés comme s'abstenant. 

3. - Pour deveu ir exccutoires, les propositions doivent 
rcunit•, savoir : 

1rr, l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'additions de 
nouveaux articles ou de la modification des tlispositions !lu 
présent article et des nrticlc>s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, !J, 12, 13, 
l5€t 18; 

2•, los deux tiers des suffra!;e3, s'il s'agit tle l:t mo,lification 
das dispositions de la Convnntion autres que celles dcs al'ticlcs 2, 
3, 4, 5, O, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18 et 26; 

3", la simple majorité Hbsolue, s'il s'agit de l'interprétation 
des dispositions 1le la Convention, bors le cas de litigo prévu it 
l'article 23 prccédent. 

4.- Los résolutions valables sont consacrées, duns les deux 
premiers cas, par une déclaration diplomatifJUe, que le gouver
nement de la Confedération Snisse est cllargé d'étahlir et de 
transmetlre à tons les gouvernements dos pays contractants, et 
dans la .troisieme cus, par une simple modification du Bureau 
international à toutes les administrations de l'Union. 

5.-Toute modification ou rt\solution adoptée n'est exécutoire 
que deux mois, au moins, apre3 sa notificatiun. 



554 ACTOS DO PODEII EXECCTIVO 

Article 27 

Sont consideres comme formant, pour l'application des arti
cles 22, 25 e 26 précedents, un seu! pays ou une administration, 
:suivant le cas : 

l•r, l'Empire de l'Inde Britannique ; 
2", le Dominion du Canada ; 
3•, l'ensemble des colonies britanniques de l'Australasie; 
4•, lensemble des colonies danoises; 
5•, l'ensemble des colonies espagnoles; 
6•, l'ensemble des colonies françaises; 
7•, l'ensemble des colonies néel'landaises; 
8°, l'ensemble des colonies portugaises. 

Article 28 

La presente Convention sara mise it execution le 1"" juillet 
1892 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; 
mais clmque partie contractante a le droit de se retirer de 
l'Union, moyennant un avertissement donne une année à 
!'avance par son gouvernement au gouvernement de la Confe
deration Suisse. 

Article 29 

1.- Sont n:brogées, lt partir (b ,iour dllla mif-:e it exécntion de 
la presente Convention, toutes les Llispositions 1les traités, 
conventions, anaogements ou autres actes conclnes anterieure
ment. entre les divers pays ou administrations, pour autant que 
co,; dispositions nc serait pas conciliables avec les termes de la 
presente convention, et srtns prejudice des droits ré~ervés par 
l'article 21 ci-dessus. 

2.- La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se 
pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne. 

3.- En foi de quoi, les plenipoteutiaires des pays ci-dessus 
énumérés ont signe la presente Convention it Vienne, le quatre 
juillet mil huit nent quatre-vingt-onze. 

Pour l' Allemagne et les protectorats allemands : Dr. V. Ste
phan.- Sachse.-Fritsch. 

Ponr les Etats-Unis d' Amérique : N. llf. Broohs.- William 
Potte1·. 

Pour la République Argentine : Carlos ililuo. 
Pour 1' Autriche: Obentmnt .-Dr. IIo(inann.- Dr. Lilienau.-

Habberger. 
Pour la Hongrie: P. Helm.-S. Sclwímp(. 
Pour la Bolivie : 
Pour le Brésil : Luiz Betim Paes Leme. 
Pour la Bulgarie: P. M. Mattkeetf. 
Pour le Chili : 
Pour la Republique de Colombie: G. Míchelsen. 
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Pou l'Etat lndépendant du Congo: Sta.~sin.- LichteJ·velde.-
Gamnt.-De C1·aene. 

Pour la République de Costa Rica: 
Pour la Belgique : Lichtervelde. 
Pour le Danemark et les colonies danoises Lund. 
Pour la République Dominicaine: 
Pour l'Egypte : Y. Saba. 
Pour l'Equateur: 
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles : Frederico Bas. 
Pour la Franca: Montmarin.- J. de Salves.- Ansat!lt. 
Pour les colonies françaises: G. Gab1·ie. 
Ponr la Gramlo Bretag-ne ot diversos colonies britanniquos : 

S .A. BlaclwJood.- H. Buxton Ji'onnon. 
Pour les colonies britanniques d'Australasie 
Pour le Canada : A. B. Paget. * 
Pour l'lnde britannique : H. M. J(isch. 
Pour la Gréce : J. Geo1·gantas. 
Pour lo Guatemala : Dr. Gotthelf !lltJyer. 
Pour Jes colonies néerlandaise~ : JtJh' J. Pcdt. 
Pour le Pérou: D. C. Urrea. 
Pour lo Perse: Genl. N. Semino 
Pour le Portugal et les colonies portugaises: Gv.ilhermint) 

Augttsto tle Han·os. 
l'om· la H.ounmuie: Colonel A. Gmjcan.-8. Di~trescH. 
Pour la Russie : Genüal de Besack.-A. Sclwlhov3hy. 
PoU!' la République d'Haiti : 
Pour le Royaume d'Hawai : Eu_qéne Borel. 
Pour la Répuhlique du Honduras : 
Pour l'Italie: Emidio Chim·adia.- Fel ice Salivetto. 
Pour le Japon: Indo.-Fu.jita. 
Pour la République de Libéria: Bn. de Stein.- vV. Koentzer. 

-C. Goedelt. 
Pour Ie Luxembourg: Mm1_qenast. 
Pom· !e Méxique: L. Breton y Vedra. 
Pour le Monténégro: Obentmut.-Dt·. HofmaJtn.- Dr. Lilie· 

nau.- Hubberger. 
Pour le Nicar::tgua : 
Pour la Norvége : 1'hb. 1Ieze1·dahl. 
Pour le Paragpa,-: 
Ponr les Pays-Bas: llo(stede.-Baron van de1· Felt;;. 
Pour le Royaume de Siam: Luan!J Suriya Nuvatr.-JI. l(eu-

chenius. 
Pour la Republique Sud-Africaine : 
Pour la SuMo: E. von Kn1senstjerna. 
Pour la Suisse : Ed. Hohn.- C. Delessert. 
Pour la Régence d.e Tunis: .111ontmarin. 

'Signature appos.:..,, !e 2-i aotl~ iSOi, par S. Ex. 111. l'AmbasS'l<l~>ur de S.l\1. 
Britannu1ue à Vienne. 
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Pour la Tttrquie : E. Petacci. - A. Falwi. 
Pour !e Salvador : Louis Kehlmann. 
Pour la Serbie: S~Jeto~m· J. Ovosditch.-Et. \V. Popo~Jitch. 
Puur l'Urug-uay: Fede1·ico Su11Jiela. -Guarch .-Jose G. Busto 
Pour les E'tats-Unis de Vénézuela : Gados Mat;etw~ter. 

II 

PROTOCOLLE FINAL 

Au moment de procéder à. la signature dos Conventions arrê
tées par le Congrés postal universal de Vienne, Jes plénipoten
tiaires sou;;igné:; sont convenus de ce qui sui : 

I 

En dérogation à la disposition de l'article flt de la Convention, 
qui fixe à. 25 centimes au maximum le droit de recommendation, 
il est convenu que les Etats hors d'Europe sont autorisés à 
maintenir ce maximum à 50 eentimes, y compl'i~ la iélivrance 
d'un bulletin de dépôt à l' ex péditeur. 

H 

En dérogation aux dispositions do l'article 8 de la Convention, 
il est convenu que, par mesura de transition, les ndministra
tions des pays hor~ d'l~urope, dont la législation est nctuelle
ment contraíre au princi pe de la responsahilité, conservent la 
faculté d'ajourner l'application de ce príncipe ju:>qu'au jour ou 
elles auront pu obtenir du pouvoir législatil' l'autoi'Í>ation de 
l'introduire. Jusqu'á ce moment, les autres a lministrations de 
l'Union ne sant pas astreintes à payer une indemnitó pour la 
perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés it 
destination ou provenant des Jits pays. 

IIl 

La llolivie, le Chili, Costa Rica, la RepuLlique Dominicaine, 
l'Equateur, Haiti, Honduras, et Nicara~?ua, qui' font partia de 
l'Union postale, ne s'étant pas faire rept'ésenler au Cong1·és, le 
protocolle leur reste ouverte pour adhél't·r aux Conventions qui 
ont été conclues ou seulement à l'une ou à l'autre d'entre elles. 

Le protocolle reste également ouvert en fa.veur des colonies 
britanniques de l' Austr:tlasie, dont los délégués au Congrés ont 
déclaré l'intention de ces pays d'entrer dans l'Union postale 
universelle à partir du l octobre 1891. 

ll demeure aussi ouvert iL la Republique Swl-Africaine, dont 
!e délégué au Congre3 a manife~té l'intention de ce pays 
d'adhérer à l'Union postale universelle, en se réservant de 1ixer 
ultérieurement la date de sou entrée dans cette Uoion. 
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Enfio, dans le but de faciliter aux autres pays qui sont eu
core en dehors de l'Union postnle universetle leur entrée dans 
celle-ci, le protoc&lle leur reste également ouvert. 

IV 

Le protocolle demeure ouvort en faveur ues pays dont les re
presentants n'ont signé aujourd'hui que la Convention principale, 
ou un certaiu nombre seulement des Conventions arrêtées par 
le Congrés, à l'etret de deur permettre d'adllérer aux autres 
Conventions signées ce jour, ou à !'une ou l'autre d'entre elles. 

v 
Los adhésions prévues a l'article III ci-dessus devront êtro 

notifiés au gouvernement imperial et royal de l'Autriche
Hongrie, par les gouvernements respectifs, en la forme diplo
matique. Le délai qui Ieur est accot'llé pour cotto notiflcation 
expirera !e I juin 1892. 

VI 

Dans le cas oil une ou plusieur;; des partias contractantes aux 
Gonventio11s postales signees aujourcl'hui à Vienne no ratille
raient pas l'uno ou l'autre de ces Conventions, cette Conveution 
n'en sera pas moins valable'pour les Etats qui l'auront ratifiée. 

En foi de quoi, Ies plénipotentiaires ci-dessous ont dre8sé le 
présent protocolle final, qui aura la même force et Ia même va
Jour qui si ses dispositious étaient insérées dans !e texte même 
des Conventions auxquelles il se rapporte, et ils l'out signé en 
un exemplaire qni resteradéposé aux archives du gouvernement 
autrichien et dont une copie sera remise à. chaque partie. 

Fait à Vienne, le 4 juillet 1891. 
Pour l'Allemngne ot Ies protectorats allemandes: Dr. V. 

Stepban.- Sachse.- Fritsch. 
Pour les Etats-Unis d' Amérique: N. M. Broochs .- William 

Potter. 
Pour la République Argentina: Carlos Calvo. 
Pour la Bolivie: 
Pour le Brésil: Lttiz Betirn Paes Leme. 
Pour la Bulg-arie: P. M. Mattkeeff. 
Pout• le Chih: · 
Pour Ia Républiquà-de Colombie: G. Michelsen. 
Pour l'E'tat indépendant du Congo : Stassin.- Lichfervelde.-

Garant.- De Craene. 
Pour la Ré publique dJ Costa· Rica: 
Pour le Daoemarck et les colonies danoises: Lund. 
Pour la République Dominicaine: 
Pour l'E'~ypte: Y. Saba. 
Pour l'E'quateur: 
Pour l'E'spagne et les colonies espagnoles: Federico Bas. 
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Pour la France: Montmarin.- J. de Setves.- Ansault. 
Pour les colonies françaises: G. Gabrie. 
Pour l'Autriche: Obentraut.- Dr. Hoffmann.- Dr. Lilienau. 

- Habberger. 
Pour l'Hongrie: P. Heim.- S. Schrimpf. 
Pour la Belgique: Lichtervelde. 
Pour le Guatemala: Dr. Gotthelf:Ueyer. 
Pour la République tl'Haiti: 
Pour \e Royaume d'Hawai: Eugene Borel. 
Pour la Ré pu \Jiique du Honduras: 
Pour l'ltalie: Emidio Chiarndia.- Felice Salive'to. 
Pour le Japon: Indo.- Fu:~ita. 
Pour laRépuulirrue de Libéria: Bn. d13 Stein.- 1V. 1\:oent;:er. 

- C. Goedelt. 
Pour le Luxemhourg: 1llongenast. 
Pour le .Méxique: L. Breton y Ved1·a. 
Pour le Monténégro: Obentmut.- Dr. Ho(mmm.- Dr. Li-

lienau.- Habberge1·. 
Pour le Nicaragua: 
Pour la Norvége: Thb. Jlezm·dahl. 
Pour I e Paraguay: 
Pour les Pays- Bas: Hofstecle.- Baron van der Felt::.. 
Pour la Grande-Bretagne et diversas colonies britanniques : 

S. A. Blachtoood.- H. Buxton F01·man. 
Pour les colonies britanniques tl'Australasie : 
Pour le Canada: A. B. Paget. * 
Pour l'lnde Britannique: H. M. 1\:isch. 
Pour la Groce : J. Geol·gantas. 
Pour la Russie: General de Resach.- A. Slwlhovshy. 
Pour \e Salvador: Loui.~· Kehlmann. 
Pour la Serbie : Sveto::m· J. Guo::ditch.-Et. W. Popouitch. 
Pour le Royaume de Siam: Luang Suriya Nuuat1·.-H. J(eu-

chenius. 
Pour la République Sud-Africaine : 
Pour la Suêde : E. uon K1·usenstjerna. 
Pour les colonies néerlandaises: Johs. J. Pe,·ll. 
Pour le Pérou: D. C. Urrea. 
Pour la Perse : Genl. N. Semino. 
Poo.r le Portugal et les colonies portugaises : Guilhermino 

Augusto de Bar1·os. 
Pour la Roumanie : Colonel A. Gmjean.- S. Dimit1·escu. 
Pour la Suisse: Ed. Hohn.-C. De/esse. 
Pour la Régence de Tunis : Montmm·in. 
Pour la Turquia: E. Petacci.-A. Fah1·i. 
Pour l'Urugu<~.y: Federico SHsviela.- r.ua1·ch.- Jose G. 

Busto. , 
Pour les Etats-Unis Lle Vónézuela: Carlos Matzenaue1·. 

• >;ignature appo&ée. le 21 ao•\t 1801, p:tr S. Ex. :11. l'Embos~ndeur de S. :-1, 
llritannique ;, Yienne. 
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II.I 

REGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L.l. 
CONVENTION 

Conclue entre I'AIIemague et les protectorats allemamls, les T~tats 
Unis d' Amérique, la République Argentina, 1' A.utt·iche-Hongrie, 
la Belgique, la Bolivie, le Brésil, Ia llulgarie, le Chili, la ltépulolique 
de Colombie, l'Etat Iudépendant du Congo, la R<;publique de Costa
Rica, I" Danemark et les colonies danoises, la ltépublique Domini· 
caine, l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les colonies espagnoles, l~t 
France et les colonies françaises, la Grande-llretagne et diverses 
colonies hritanniques, les colonies britanniques d" Australasie, !e 
Canada. l'Inde Britanniquc, la Gr<lcc, le Guatemala, la ltépnblilpte 
d'HaHi, le Royaume d"IIawai. la ltcpttbliqnc de !Iondurn•, l'ltalie, !e 
Japon, la Republique de Lilléria, lc Lnxemh<lllt"g, le :'llexif)ue, le Mon
ténégro, I e Nicara'!ua, la Norvege, !e Parag-uay, les l'ay~-llas et 
les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et Ies 
colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la 3erbie, 
le Royanme de Siam, la Républiqne Sud-Afl"icaine, la Suede, la 
Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les J~tats
Unis d<> Yénézuela. 

Les soussignés, vu l'article 20 de la Convention Postale Uni
verselle conclue i.t Vienne !e 4 juillet 1891, ont, au nom de leurs 
administrations respectivas, arrêté u'un commun accord les 
mesures suivantes, pour assurer l'exécution de la dite Con
vencion. 

DIRECTION DES CORRESPONDANCES 

I.- Chaque administration est oubtigé d'expedier, par les 
voies les plus rapides dont elle peut disposer pour ses propres 
envois, les dépêches closes et les correspondances 1t àécouvert 
qui lui sont livrées par une autre administration. 

2.- Les administrations qui usent de la faculté de percevoir 
des taxes supplémentaires, en représentation de;; frais extra
orclinaires afférentes à certaines vaies, sont libres de ne pas 
diriger par ces voies, lorsqu'il existe d'autres moyens de commu
nication, celles des correspondances insuffisamment affmnchies 
pour laquelle l'emploi des dites voies n'a pas été réclamé 
expressement par les envoyeurs. 
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n 

I~CIIANGE EN D~;PÊCIIES CLOSES 

1.- L'échans-e des correspondanees en dépêches closes, entre
las administrat10ns de l'Union, est réglé d'un commun accord et 
selou les necessités du service entre les administrations en 
cause. 

2.- S'il s'agit d'un échange à f<lire par l'entremise d'un ou 
plusieur pays tiers, les administrations de ces pays doivent en 
être prévenues en temps opportun. 

3.-ll est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas, de 
formar des dépêches closes toutes les fois que le nombre des 
correspondances est de nature à entravar les opérations d'une 
administration intermediaire, d'apres la déclaration de cette 
administration. 

4.- En cas de changement dans un service d"échange en 
dépêches closes, étahli entre deu:t administrations par l'entre
mise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administration qui a 
provoqué la changement l:lD donne connaissance aux admimstra· 
tions des pays pour l'entremise desquels cet échango s'effectue. 

Ill 

SERYICES EXTRAORDIXAIRES 

Les services extraordioaires de l'Union donnent lieu lt des frais 
speciaux dont la ftxation est réservée, par l 'article 4 de la 
Convencion, à. des arrangements entre les administrations 
interessées, sont exclusivement: 

t•r, ceux qui sont ent~etenus pour le transport territorial 
accéléré de la Malle dite !lflS Indes ; 

21, celni que l'administration des postes [ des Etats-Unis 
d' Amérique entretient sur son territoire pour le transport des 
dépêches closes entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique; 

3•, celui qui est établi pour le transport des dépêches par 
chemin de fer entre Colon et Panama. 

lV 

l"IXATION Dli:S TAXES 

1.-En exécution de l'article 10 de la Convention, les admi
nistrations des pay3 de l'Union qui n'ont pas le franc pour uoité 
monétaire perçoivent leurs taxes d'apràs les éf)uivalents ci
dessous: 
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00NVENCIONÉPRINCIP ALE- RÉGLEMENT D'EXÉCUTION 

Alln~nag-nn .•••••. o •••.••.•..••••• 0 o 20 pfennigo ... 10 pf.Jnnig-.• ,. 5 pfennig. 
l'rot~ctor;•ts allemnnds: 

Tcrritoir(! tl~ Cruner~.mn, Compa
gn~~ (li! l:. 1\ouvel]c-Guinr~e, Ter
rítl)il'e de Fn~n, T••rritnil·n c1t~ 
r\ rt·i~J•tr· d" :-)ud-Ouest, 'l'•!rl'i-
t.oil·.~ dn 1':\fril(liC Ori(•ntale, Ter
rit•)it•n d<>:O: n.~s \[:u·shallo •••••.• o 

. \ rg-entiue ( IV'puhlir4ne) o •••••• o ••• 

AH~riche-Il~)ngl'ie ••.•••.. o •••• ~· •• 

f{olivi•!,o.o.•o•••· ,o 0 •••·o·····o··· 
J;l't;s;lo .•.••• o o •• o ••••••••••••••••• 

(:a.uada- .• •o. , ••. o ••• o. 6 •• o•• .••••• 
( ~ 11 i li o ••••• o •••••••• o •• o o •••••••••• 

(.~II(Onthi(~ , , o o o,,,. o,, ... o , , •• o,., 
Costn-·~:.ica .•...• o. •o •••••••••••.•• 
lJanr~nJark o ••• o. o ••• o •••• o ••• o •••• 

Colnnh~s H·u10ises : 

20 pf•mnig ... , 
,..; centavos. o •• 

fO )\eUZP,l' • ••. 

:> cent:lvoso •• 
100 n"·is ...... 
-~ c·•n!s .• o •• o. 

5 C(~ntavos .•• 
í f~f'nta\·n~ ••• 
. ) cent~n·nso .. 
2J ore •• ,o •••• 

til pfenni~ .... 
,'í centavos •.• 
l kt~u;~er .•..• 
2 centavo~ •.. 
;;o l'c~i~ •• o. o ••• 

2 ceutso .. o .•. 
~ ceutavo~ ..• 
~ cenhvns ..• 
2 centavns .•. 
tO ore ....... . 

:-, p!hnnig. 
i ceutn.vos • 
3 J\t tlZPr •• 
t t:f~tlt:t\'0 o 

~:--, I'1qs. 
I rt•nt. 
1 c·nnlavoo 
I Cf!IIL IVO. 

I '~"nlavo. 
·, ·~re. 

Grocnlan'l •.. , •••..••• o •••••.•.•• 20 nre •.• o o •• o tO ore .•••... o ) nr~. 
AntiHe~ dann·1i~es ..•.••. o. •o ••• o. o 

D<Jminic:lillf' (i~(. pnhl :41111') •..••..•. 
r·:!..:y 11tP •••••••• o o. o.~. o ••••••••• o. 

:--, ecn"·· ... 000 

:-, CI'Hl:IV<~~o,, 

1 pi:t5trn.o,., 

2 c('nts • o .... 

~ t:CllbVIlS,., 

:-i Iulht~na~s de 
li\rre o •••••• 

1 c·~nt, 
t c•entavo. 
2 Jnllihues rle 

lihr1~. 
l·:~Jll:ltenr ..•.••.••.••.•.••.• o •• o •• ;; c.c~nt:was •• o ~ Ct!llttlXOS o. • l cr>ntavo. 

C!J}11nies esp'lg-noles : 
Cnha o p.)rt~•-H ico, Ils Philippincs 

~~t d~;pnn•l:niCf'S. et tHabli .. selncnts 
dn t~.dre dt• <Jninc!<•.o ....... •o•,o 

Etats-Uni"' rl'.\uu;l'ique ........ o o•. 

t~r:tnde-B1oet:.gne • o o ••••••••••••• o 
c!))onies !Jritmmiqnes : 

.\ nti~na ~ Baharn::ts (Jips). B::t l'b:ule. 
Bct·~nude.~, CiHc-d'Or, Dornmiqne, 
F:"'!.lklnnd (iln~J, Garnhic, Grenade 1 

.ra't~:ücpw~ L~tg-n~ • .i\Inlte . .l\Iout
s~~rrat~ r\cvis, ~t. Cln·i~tophe~ 
~te. L11eiP, ~t. Yincent. :O.:ien·e
LPI!IH~, T'th:lgo! Trill;[/\, 'l'nt·-

:) Ct•ntavos •.. 2 centavos, ••. l ce11tavo. 
J cents .••.•.• 2 cents ....... i cent. 
2 ~i pcnee ..•• 1 penny ...... 1 ~ Jnnny. 

qni~~ (II~s) c~t NiPI'g't'"!S (i !c~.-.) ...... 2 ·~ penee .. o o 

(~uiauo all'4"bht!, TJ .. ug-1\.on.~~ La-
111):1111 ~traits-:--:(~tlelunnts ~t T~~I-re 

1 penuy •.•... 1 rcnny. 

:-\ f~ll V(~ • o •. • • o • • , •. , , , , o o , , • , , , • , 
D:a~·n·'·) dn N•:rtl brit:lnni(JUeo ..•• o 

I l•)n·lll":l .• o o •.. o •••. o. o •••••. o o ••. 
1\f:tlll'ice (li e) ct <lept•n,Jnncns ... o •• 

('l!ypre .•..••••• •••o oooo,oo• •.••••• 

c:cylan ..••.•..••.•• o• •• o O •••••••• o 

An-;trrtl·•sir~ .• o •• o .•. o .• o ••••• o •••• 
(~11 1tn·ua'a •••.•• o• ••• o •• o •••••••• o 

][ai ti .••..•••...••.. , ............. . 

ll:t\\':l"i. •.• o •••••• o ••• o ••••••••••••• 

llnndrJr:ts (lt1;puhlitJ1l1~}. o ..... ,o •• 

Inde UriL llliÜ!JilC •• o ••••••• o ••• 00 •• 

·:~a:~~i;: ~:::::::o::::::::::::::::~ 
Poder Exrcutivo -1 ~U2 

:> cents ...•..• 2 ecnts ..••..• 1 c~>nt. 
f) centsde doi- :3 cents de doi- 1 cetrt ~~~ rlnl-

Jar·......... la.t•......... !:1 r. 
G ccnt~ .....•. 3 cents .•..... 1 ccnl. 
10 C•!llts de 't cnntsd1~ r<~u~ i c··Ht r~e rnu

roup:e... •. . ph~.. •. . . . . . pi~'. 
:2 piastrt•s ou 1 pin.stre ou 1;, ]•ia:.-tre ou 

:--:.o p·H·n:-.... 50 paras... 20 parn!', 
1-í c c n ts 1IP ) ccnt de rou- 2 1 ~ cent. de 

l' 1 Hipi1~. •• . • pi~..... •• • •. ruupic. 
2 r.;_ ~muce.... pcnn_y ...... 1._; ywnny, 
3 e•mt-.: ........ i! centavn~ .... 1 centavo. 
-, centavr~S de 2 Cfmbvos dP 1 centavo de 

piastre..... pinstra6. 6.. piastr.•. 
j cent~ .. 6 o •.. 2 cent~o o. o o .• l <'t~nt. 
.l CPnln\·ns o•• 2 CPntavns •.• 1 ceJ!t~tYo. 
2 :mnas. o•• .• 3 '4 annao ••.. ·~ ann:t. 
~> ~en .••... 6 •• 2 senoo••·••·• 1 sen. 
J cents •.•••• 2 cents ••. o •• o 1 c·~ut. 

31 
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::.rexiqne .•.••.•.•.••••.•••.....•••• 

H~;~.~:~~;::::::::::::::::::::::: 
l>arn.:;nay •••..•••...•....•...••••. 

J centavos ••. 2 centavos .... i centavo. 
iO <olcli. •••••• 5 sol~i. ••.••• :1 soldi. 
5 centnvos .••. 2 centavos ..•• t centaYo. 
20 ore •••..••• 10 fH'e, •.••••. ) ora. 
;--, centaxos 1le 2 cenbvus de 1 centavo de 

peso •.•••.•. 
Pan:.-l::t"-et colon!e~ n-'·~:-hntl::dsr~s 12 1 ; cents. ..• 

pe5õo ••• • • • . p~so. 

:-) eent ..•.•... 2 ~~ 4~ents. 
2 cent:tsns •.. 1 CPntavo. 
:3 slt·dnc-:. ..•... 1 Rhahi. 

l")~··i.·ott ..••.•••••••••••••.••.••.•••• 5 cei1tavos .•. 
l',_·r~f~ ••.•..•..•••••..•...•.•.•.• 7 shahis ••.••• 
Jlql'll!~:d P.t colrnlir!s p•·dlw·d~e . .-, 

. ..::~mf l"lwl'~ Pnrtq~ni;:;·~ .•.•.••.•.• 
lml1• l)~~rtngaisl', ..•.•...... ~ .••.. 
l ~ 11 -~--\f'. • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 

:--:.1l\·:11lul' .•••••.••••••• , ••••••••••• 

. 'Si.1l+J •••••••••••••.•••••••••••••••• 

. '-'nc!•lc .••••••••.•.••••.••••••.••••• 
'f11r•tuie ........................... . 
{~rngu:ty ..•..••.•....•....•..•.•. 

:-.o r.H5> ..••..•• 20 r•_Es.... ... LO r•.,is • 
.t t·m~·:1s ....... LO r.··i.;;, •••••• 5 r;~is. 
10 k•.lpd-:-.;, .•• 4 k•1peh~ ....• 2 kopcl\.~. 
. -, CPUl:\Y11-.; de 2 CPUi.;\\'+IS 1l1~ i <'eHt3.V0 ele 

pr~~n • , , • . • \ll'S• 1 •• , • • • • l'~'~O • 
7 '-i :1tts ...... :{ att:-; ••••••.• t 1; :1.lt. 
20 n1·:~ •••••.•• 10 t.ll'e, ••••••• ) ••rr• • 
40 }l:tl'aS ••••• 21) p:tl'.1.'-' ....... 10 parrt~. 
5 CI'IÜaVn~ c~~ 2 ('er;t:tVO~ I) e 1 I'.Pllt:l.\'0 u~ 

pia~tre..... pw.stl'e..... pia~tre. 

2- En cas de ~ktn:;rement rle systt•me monetaire dnns l'nn 
r[es pa.ys SU:'nl81ll"ÍOill1éS, l'administration de CC pays doit ~·en
tenr\r~ avec l':,_dll!i!li~tm tion rles po~t.-~ ,;ni8:'eii pom· motlilier les 
ef}Uivalent:; ci-uc;su": iJ appnrtient il C••tte dül'Jlit>I'O atlministra
tion de ütire notitier la motliticati"n ;-, tons les antrcs olficos rle 
l'l'nion jJar l'intermedütire dn BurHan intel'n~tional. 

3. - Tonte ndn!inistmtion a In fa,~nlt•\ de rPcourir, si elle le 
.iugc' necessaire, ü, renteml prevue au rar~;:rnphe prócétlen t en 
cas U·) mo11i !icatioil importante 1lnns 1::1 Ya leu r rle s:t monn:lie. 

4. - Les thwtions monét:tirc,; resultant, ,;oit tln complement 
de t:lxe applicable anx cone~pondances insn!Tis>mJment :dft'nn
chie:;, soit de la fixation 1lcs taxe,; <lf'S coJ-re:-<pon•lances, échangées 
:wec [t'S pays etran;;er,; h l't:nion, OU r.le la combinaison des i:t
xes tlc l'Union av,Jc los surtax0s preync;;: par l'~rticle 5 do la. 
Conventiun, pem·ent ótre a!'l'onrlies par !.~s mlministr,üions qui 
en etrectuent la perception. Mais la somme it njouter de co chef 
ne veut dans aucun cas, exceder la Yalenr d·un vingtieme de 
t"ranc (einq centimes ). 

y 

COP.!l.ESPO:'<D-\XCE AVE~ LES l'AYS l::Té:.AXGllRS 'A r:UNIO" 

Les offices rle !'IJnion qui ont eles 'relations avec des pays 
étrnng-rrs 1~ l'Union f<,ur·nissent aux ::mtres omc~s de l'Union la 
li~te tle co;; pay~, avec rindication des comlitions rl"envoi aux
quelles les corr.;spondances sont soumises dans les relations 
dont i! s·agit. 
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VI 

Al'I'LlCATION Jll':S TIMBilE~ 

1.- Los co!'respon,lnnces originnircs des pays de lTnion sont 
ft•nppós d'nn timllre indirpwnt lo li<~n 1\'oi'igino et la 1\ato dn 
dépót ;, la poste. 

2.-,\ l"anivée, lo burean de dPstimtion applique son timhre 
it date au verso des lettres ot au recto des cnrtes postal os. 

3. - L'application dos timbres sm les correspon1lancos llépo
sées sur los paqnebots dans los boites mobiles on entre los m:tins 
lles commfLndants incombe, dans los cns prévus par lo paragra
phe 3 de l'article Jl de la Convention, :i. l'ngent dos po~tes 
embarqué, ou, s'il n'y on a pas, au buroau de poste auqu8l ces 
correspoodances sont livrées. 

4. - L,..s correspon,Jancos origin tires dAs pny" étrangers h 
l'Union sont frapp1íe~, par l'ollico dn ITnion qui lesa recneil
lies, rl'un timht•o in,lirpwnt lo point ct la date Ll'•mtl'óe dans 
le servico de cet olfice. 

4. - Les conospOIHlancns non afl'l'anchies on insnlfis:unment 
:t1IL'nnclties S'\llt, en outro, frapJu\i',; ,[u timhi'O T !t:tX<J it pa.yet·), 
,]ont rapplicntion incnmbe i~ l'otrit:e dn pay~ ,~'orig-ine 8"il ~:;'agit 
de corre,;p•m,lances originait·es de I' Union, et á l'office du p:tys 
d'entrée s'il s'agit 1lo correspondance~ ol'igiuaires des pn~·s 
étrangm·s ú l'Union. 

G.- Les envoi~ it remettt'<J p1L' expré> sont fr,tppés tl'nn tim
bre portant cn gros caractiH'es le mot «ExpriJ:l>>. Les Adminis
tmtions sont toute!'ois autoris<:Je~ it remplace!' co timbre pat· une 
inscription manuscrito et soulignée en crayon de couleur. 

7. - Tout ohj~t de COI'I'<~sponrLLnc·~ ne portant pcts te timbre 
T est consirléré comme atrranchi et traitó en conserruence, sauf 
erronr óvidcntC'. 

\'![ 

INDICATION DP NO~InRE DE PORTii 

I. - Lot'SfJIÚme Jettre ou tout nutre ol\jet de correspJndance 
cst pnssibln, cn raison 1\c ~on poi•h;, de plus tl'un port si Illple, 
l'oiTice r!'ol'igine on 11'entl'éJ dans I' Union snh·ant le cas, imli
que, h !'anglo gancho supr\ri•mr de \;o, suscription, en chi frr.cs 
or,Jinaires, I e nomhre dos ports perçus ou h pcrcevoir. 

2. - Cf.'ttc nwsure n'ost pns rle rig-11cur pour les correspon
tlances dúment ~iiranchios. 
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VIII 

AFFRANCIII:SSKMENT INSUFFI'>ANT 

I. - Lorsqu'un objet est insuffisamment n1Tcanchi au moyen 
do timlwes-poste, l'olllce cxpéditeur indirp1e en chil1'res noirs, 
nppo:;é; it rôté des timbres-poste, lo mont:wt de l'insntnsance en 
l'uxprimnnt en fr,,ncs et centimes. 

2. - D'apre~ cette indication, lo bnreau d'échange cln pays 
de •lestination taxe l'ohjet an double de l'in:;ullhnnce con~tatée. 

3. - Dans le cas oú il a été fait usage de timbres-poste non 
valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun compte. 
Cette circonstance est indiquée par le chiffre zéeo (0), placé à 
coté des timbres-poste. 

IX 

A VIS DE IU~CEPTION 

1 .-Les envois dont l'expMiteur demande un a vis de récéption 
doivent porter l'annotation tr~~~ npparente: avis de 1·ec,:ption ou 
l"cmpreint d'un timbre portant: A. R. 

2.- Lesa vis de recóption doivent être t\talJiis pnr 1<'3 bnreaux 
de destination sur une formule conforme ou analog-w~ an modele 
A ci-annexé, e transmis par ce~ hurenux aux lmreaux d'origine, 
charges deles fait·e parvenir anx expé•lilenrs cl0s en ,-ois auxquels 
ils se rapportent. Lesa vis de recéption doivent ôtl·e formulées en 
f1·ançais ou porter une traduction sulilinéaire en cotte langu9. 

X 

FEUILLES n'AVIS 

1. - Les feuilles d'avis accompagnant los tlépêches échangees 
entre tloux aclministrations de l'Union sont oon!'orllle~ au modele 
B joint au pl'ésent réglement. Elles sont ptac:ées sous tles en
veloppes de couleur portant dbtinctement l'i!1llication « Feuille 
d'ads ». 

Da.ns les relations par mor qui, bicn que périorlirp1es ct régu
lieres, ne comportent pa.s d'éch<tnge quotid.ien ou à jour fixe, les 
bureaux expéditeurs doivent uuméroter lcurs feuittes d'avis 
d'apros une série annuelle par chuque lJureau d'origine et pour 
chaque bureau de destination, en mentionant autant f{llo possible 
sur la feuille d'avis, le nom du paquebot ou du b<Himent qui 
e,mporte Ia tlépêche. 
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2. - Les ohjets recommendós sont inscrits au taltlenu n. I de 
la fenille (l'avis avec Ies détnils snivants: Ie nom dtt bureau 
d'origine et )I) num,iro d'insl}t'iption de l'ohjet à ce hnreau, ou 
le nom du bureau d'origine, le nom tln destinatairo et le lieu de 
dcstination. 

Dans la colonne «ObsertJation.•)), la montion «Rcmh, » est ajoutóe 
en regartl do l'inscription dos envois recomrnendós gravós tle 
rembour·sement. 

Las envois 1t faire remettre par exprés sont inscrits en nombro 
au tableau I de la feuille d'avis. 

Les avis de réception sont ins~rits au tahlean précité, soit indi
vidnollemont, soit en bloc, suivant quo cos avi~ son plns ou 
moins nomurenx. 

La pn'tie de la feuille d'avis intitulée Recommewlations d'o(fict: 
est destinée à recevoir l'inscription de bulletins de veritication, 
des lettres de service onvertes adl'essées par le hureau 1l'échango 
à son correspondant ainsi que des communications du buroau 
expéditeur. 

B.-Lorsquo le nombre des objets recommendés oxp 'Hliés lm
bituellement d'un bureau d'échange à un autre le comporte, il 
peut être f,dt usage d'une listo sp ··cialc ot detachée, potu· rom
pl~cer lo tahloau n. 1 do la f,miJle d'n.vis. 

Le nomht•e dos envoi~ recommcnüús inscrits snr cctte listo et 
le nomhre do pn.rJuot,; on rio sacs qui renfermont ces envois !loi
vent ôtre portés sur la feuille (l'avis. 

4. - A u tn.hleau n. ll on inscript, a vec les détails qne co 
tahleau compor·t, les dépêches closes insér·ées dans l'on roie direct 
anquel la fenille d'avis se rn.pporte. 

5. - On inrli•Jne, à l'an"'lo droit supôrieur ti<J la fenillc !l'avis, 
le nombre de paquets ou de sacs détach,js dont se compo~•J c !taque 
expédition ponr une même 1lestin:• tion. 

G. - Lorqn'il ost jugé néce~s til'e, ponr certaines relations, de 
créot• d'antres tableanx ou rubriques sur la feuille d'avis, la 
mcsul'O peut ütro réalisóo d'un commun accord entt·d h~s ailmi
nistrations i ntéeessées. 

7. - LorS'Jn'un burea.u d'échango n'a aucun objet à livrer it 
un burea.n correspondant, il n'en do!t pas moins envoyer, dans 
la forme ortlinn.ire, une dópôche qui se compose uniquement de 
l:t fouillo d'avis. 

8.- Quand des dépêchos ciosos sont conliées pae uno atlmi· 
nistration à uno autre, pour être transmises au moyon do 
bâtiments de coqnnerce, le nombre de lettres ou autre~ ohiots 
est indiqué it la feuille d'avis ou sur J:adresse de ces dépêches. 

XI 

TRANS~IIESIO:-< DES OU.mTS RECO~DL\:\'DÉS 

1.- Las objets recommenrlé•, les avis de réception, les envois 
exprés et, s'il y a lieu, la l'ste sp lchle prévuo au par,tgrapho :~ 



5G6 -'CTOS UO l'Ul>Ell EXEt:UTl\0 

de l'article X, sont rénnis en un paquet Jistinct, que doit être 
convenahlement enveloppé et eaelwté de nmniiwe ü en pt'óscrver 
le coutenu. 

2.- A' cu paquet est attach,j ex:terieurement, par un croisé 
de ficelle, Fenveloppe spé,·hle contenant ht feuille 1l'avis. Le 
paquet est ensuite placé au centre de la dépêche. 

3.- La présence, dans la dópê~he, d'un pa']net 1l'objets re
commendés dont la description est faite sur la liste spécial 
mentionnée au paragraphe. 1 •• ci-dessus, doit être annoncée 
par l'application, en téte de la fcuille u'avis, d'une annotation 
spéciale, soit de l'étiqnette du timbre de recommcmlation en 
usage dans le pays Ll'01·igine. 

4.- Il est ententlu que le mode u'emhallage et transmission 
des objets recommenués, prescrit par las p<tragraphes 1 et 2 
ci-dessus, s'applique sen1ement aux re1ations ordinaires. Pour 
les relations importantes, il appartient aux:: administrations 
interessées de prescl'ire, d'un commtm accord, de~ 11ispositions 
particuliéres, sons ré;erve, llans l'un comme dans rautre cas, 
des mesures exceptionelles it prendre par les cheCs dcs bureaux 
d'échange lorsrtn'il;; ont a assnrer la trans,nission d'ohjds recom
mendés qui, par leurs natnre, !em· torme ou lonr volume, 
ne seraient pas susceptibles •l'ôtre inseres ú:u1s !:• depêche. 

Toutet'ois, los hurca,ux <l'ech:~ngo oX[H.iditoni'ci indiquont on 
tête de la feuille 'l'avis, le cns éché;mt, le noml>ro de,; objets 
recommenues qui se trouvent dans h• depôche en uehors du 
oaqnet ou sac spécial, 1 armi lcs corrcspourlances onlinaires, 
et font figurer sm· les listes, d;ms la eolonne «OusenJatiom>, la 
mention «en delwrs•> en regard de rin;;c!'iptiun U<J cltacun de 
ces objets. 

Cenx-ci sont antant que possil>lo rt\uni,; ou paq,wts ticelés 
munis d'une étiquette portant, en car·aclei'es :tpp<> r<mts, !e~ mots 
«.[{ecommendes en tlehors" Iirécétlés d'l!n chJtrt·o indiiJUant le 
nombre d'ohjets que conticnt chaquo p•tquet. 

5.- Los avis de réception sont placés dans une cnveloppe, 
pa~· l'offico distrihutour des ohjob recommemlés auxquels ces 
av1s ~e rappol'tent. Ces envol(Jppes, revétuo,; d(1 h mcntion: 
«A vis de reception ; Buroau de poste de ... ( Pays) ... », ~ont 
soumises aux formalités de la recommendation et acheminées 
sur leur destination comme <les objets recommendes oruinait·es. 

X. !I 

I:-;DF.:\INITJ~ POU!t LA. PERTE D'üN ENVC>I ltECO:\lME:-;Di·: 

Lorsque l'indemnité duc pour la perte d'nn envoi recommendé 
a ét~ payée_ par une ndministration ponr !e compte 1l'une autre 
ndmmtstrahon, redue responsable, celle-ci est tenue tl'en rem
bo_urser le montant dans le delai de trois mois apres a vis du 
pa1ement. Ce remboursement s'elfectue, S•Jit nu moyen d'un 
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mandat de poste ou d'une traite, soit en espóces ay~nt co~r~ 
dans !e pays créditenr. Lorsque !e remboursement d<3 l mlemmte 
comporte des frais, ils sont toujours ;\, la charge de l'ollice 
débiteur. 

XIII 

CO~FECTION DEi! DÉPÊCIIES 

1.- En régle générale, les objets qui composent les d ·~p,jdws 
doiver.t êtl'e classés et enliassés par nature rl•1 correspondnnces, 
en S<'lpamnt les ohjets aiTt·anchis des ohjcct.-; uun ou in,;nlli~:\tll
ment aiTmnchis. 

2.- Toute dépéche, apl'e5 :woir été licelee, est enveloppee tle 
papier fort eu f!Uantité suffisante pour éviter tout3 détérioration 
du contenu, puis tlcelée extérieurcment et caclretée à la rire nu 
an moyen d'un C<'.chet eu papiet· g-onuné, ave<~ l'.~mpi'CÍitlc dn ca
chet du lmreau. Elle est muuie d'uue :;usct·iptiou impl'in1<-e pot·
tant, en petits caracteres, le nom du lmro:tu expérlitenr .;t, eu 
caracteres plus forts, !e nom du bureau destinataire : •< rle ... 
pour ... » 

:l.-Si !e volume de la dépôche lo comporte, elle ost ren[errnée 
rlans un sac cDnvcn:tblerr:cnt l'ct•mé. ear.:ltd<~ on ploml,é et éti
quetté. 

4.-Les p~qnets ousac~ renferment ues em·ois it remettre par 
e'<prés doivcnt porter extérieurement une d•~signation signalant 
ces oujcts ú l'attention eles agents postaux. 

5. -Loi'squ'il est fttit usage d'étiquettes en papier, elles doivent 
être collées sur des planchettes. 

(i.-Lc poi!ls •le chaque sac no J.oit p <S uépasser 40 kilogram
mes. 

7 .-Les sacs doivent étre renvoyés vide3 au lmreau nxpédi
teur par lo prochain courrier, sauf autre arrangement entre les 
olfices correspondants. 

XIV 

VÊRIFICATION DES Dl~PÊCIIE:i 

1.-Le htll'ean d'échauge qui reçoit une dépêche constate si le~ 
inscriptions sur la feuille d'avis et, s'il y a lieu, sur la lbte dos 
objets rw~ornmend•ls, sont exactes. 

Les dépéches doivent être livrées en bon état. Cependant, la 
réception d'une dépêche ne peut pas être refusée tt cause de son 
mauvais état. S'il s'agit d'une dépêche pour un autre burean que 
celni qui en a pris livraison, elle doit être emballée de nouveau. 
tout eu conservant, autant que possible, l'emballage original, 
Le remballage est précédé de la vérification du contenu, s'il est 
a présumer que celui-ci n'est pas resté. 
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2.- Lorsque le bureau d'échange reconnait des erreursou des 
omissions, il opere immédiatement les recli!ications nécessaires 
sur les feuilles ou listes, en ayaut f:,oin de l•itrer, d'un trait de 
plume, les imlications errouées, de maniere it laisser reconnaitre 
les inscriptions primitivas. 

3.- Ces reetillcfltions s'etrectuent pnr le concours de deux 
agent:>. A moins d'nne eneur évideute, elles prévalent sm· la 
déclaration original e. 

4.-un lmlletin (\e vérification, conforme nu modele C nnnexé 
a.u pré>ent I'ê,(l'lement, est drcssé par !e bnreau destiunta ire et 
envoye snns rl-'lai sons recommendalion d'olfice, an lmrean expé
diteur. Eu même temps, un duplicat<'o du hnlletin tle v·:•rilicntion 
est envoyé par !e bureau de~tinataire it l'administration dont 
releve le bureau expéditeur. 

Dans le cas prévn an paragraphe 1 du present nrticle, une ropie 
du bulietin d3 Yél'ification e~t insér•;e dans la dépêcho remballée. 

5.-Le hureau expérlitenr, aprés examen, reuvoie lo bulletin 
avec ses o!Jservations, s'il y a lieu. 

6.-En eas de manque d'une df\pôche, ohjet r,•commondé, de 
la feuille d';:vis ou de la liste spéciale, le fait est con,;taté im
média.temcnt dans la forme voulue pat• dcux agents du !Jureau 
d'échange tlestinataire, et porté à la connais~ance tln bureau 
d'échange expéditeur au moyen du uulletiu de vérilication. Si le 
cas !e comporte, ce dernier bureau peut, eu outro, être avise par 
1élegramme aux frais de l'ofllce expélliteur du téle,zrammo. 

7 .-En ca,; de pet·te d'une tlépêche close, les ollict·s iutermé
diairFS sont renrlus responsables des olijets recommondés qne ren
fermait la rlepêche, dans les limites de l'artic\e 8 de I<~ Conveu
tion, à conrlition que la non-réccption de cette tlep'lche leur ait 
été signalée an~sitôt que possible. 

8.-Lorsf]ue le bureau destinataire n'a pas fait parvenit· pflr 
le premier conrrier, au lmreau expérliteur, nu lmlll'tin de vérifi· 
cation, con:;tatant tles erreurs ou des irrégularités qntJ\conques, 
t•absence de ce document vaut comme accnsé de réception de la 
dépêche ct de wn contenu, jusq•1'tt pr,mve rlu contir.ire. 

XV 

CONDITIOX~{E)IE);T DES OD.JET~ R ECO~DIEXDJ:;s 

1. - Les objets de correspondance adressés sons rles initiales 
et ceux qui portent une adresse écrite au crayon ne sont pas 
admis á la recommendation. 

2.- Aucuue condition spéciale de forme ou de fermoture n'est 
exigée pour les objets recommendés. Chaqne office a. la faculte 
ct•appliquer à cos envois les regles établies dans son service 
intérieur. 

3.- Des objets recommende.:; doivent porter une étiquette 
conforme ou analoguo au modêle D auneX:<} au présent reglement 
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avec l'Indication du nom du bureau d'origine et du numero 
d'ordre sous lequel l'envoi est ins:rit dans le registre de ce 
bureau. 

Toutefois, il est permis aux administrations dont le re~ime 
intérieur s'oppose actuellement à l'emploi des étiquet.tes, d'<~Jour
ner Ia m!se a exécution de cette mesura et d•l contmuer à em
ployer des timbres pour la rl•1signation des objets recommenriós. 

4. - Les eu v ois recommendés grcvés de rembourscrnent doi
vent être revêtus d'une annotation manuscrita, d'une empreinte 
de timbre ou d'une étiquette portant le mot : « Remboursement ». 

5. -Las envois recommendés non nffr·anchis ou insullisam
mont atrt·;~nchis sont transmis aux destinatair·es !'aus t:lxe, mais 
le bureau qui reçoit un envoi dans ces conditions cst tcnu cio 
signaler le cas à son administration, afiu qu'elle en informe 
l'allministration dont reléve le bureau d'origine. Cette arlmi
nistration procede d'apres les rcgleS SUÍVÍCS uatH SOU Service 
intél'ieur. 

X \'I 

CARTES POSTALES 

1.- Les cartes postules uoivcnt ôtro·expó·liées 1\ découvert. 
Le recto est réservó aux timbre~ d'<•frt·anchissernont, au x: inui
cations relatives au service postal (recommendé, a vis de réce
ptiou, etc.) et à l'ndresse du destinataire, laquolle r~ut être 
écrite a ht mnin ou flgurer sur une étiquette collée n'ex:cCJant 
p::os lleux centimetres sur cinq .. 

En outre, l'expéditeur a la fhcu\té d'indiquer an recto ou au 
verso sou nom et sou a•lresse, soit par écrit, soit au moyeu d'un 
timbre, ll'une gritfe ou de tout autre procédé typographique. 

Des vignettes ou r·éclames peuvent être imprirnées sur !e verso .. 
A' l'exception des timbres t\'affranchissement et des étiquettes 

mentionuées au premiar alinéa ct an parngra phe 6 du present 
artiele, il est interdit lle joindre ou d'attacher aux cartas po~ta
les des objets quelcouques. 

2. - Les cartes rostnles ne peuvent ex-::6der les dimensions 
suivantes: longueur, 14 centimàtrcs; largeur, O centímetros. 

3. - Autant qu" possiule, los curtes postales émises spécialo· 
ment eu vue de la circulntion dans l'Union postale doivent 
porter, au recto, en languc françnise ou avec traclnction subli
néaire en cette langue, le titre suivant : 

CARTE POSTALE 

Union Postale Universelle 

( Cóté réservé à l'adresse 

4.- Le timbre-poste représcmtant l'aiTranchissement figure à 
l'un des angles supérleurs du recto ; il en est de mêrne du 
timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté. 
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5. - l~n regla générale, les cartas post<llas avec l'!lponsa 
lKtyée uoivent présenter, au recto, comme titre imprimé, sm· la 
premiare partie : (( Carte postalo a voe repouse payée »; SUl' la 
seconue pa.rtio : « Carto postale-répon~e ». Les deux parties 
doivont tl'aillaurs ramplir, chacune, le,; autras conditions impo
séos it la carte postala simple; alias sont rapliécs l'una sur 
1\wtre et ne peuvent être rermées d'une m::miere quelconque. 

6. - ll est loisible h l'exp3diteur d'une carte postl\la avac 
réponse payéa d'intliquar son nom et son adresse au recto de la 
partie « Réponse », soit par écrit, soit en y collant une éti
quette. 

7. - L'afTt'anchissemcnt de la partia« Réponse » au moyen 
du timbre poste dn pays que a émis la carto n'est valalJle que 
si elle est expédiée it destination de ca pays. Dans le cas con
traíre, elle est soumise à la taxe eles lett1·es non afTranchias. 

8. - Les cartes postales simples ot celles :~vec réponse 
payée, émanant de l'inrlustrie privéc, sont admises il la circula
tion internationale, pourvu que la législation dn pays d'ori
gine le permette et ![U'elles ~:>oient conformes, au moins en ce 
qui concerne la format at la con~istance du papier, anx curtes 
postales émises par l'olllce des postes d'origine. 

O. - Lrs cartes posbles ne remplisant pas, qn;~nt aux di
monsions, it la forme extérieuse, etc., les cowlitions imposées 
par le présent article à cetto catégorie d'onvoi,;, sont traitées 
comme lettres. 

XVII 

1. - Sont considt)res commn papiurs d'afTairns, ot ndmis 
comme tels it la modération <le port consacrée par l'articlo 5 de 
la Convention, tontes lcs pieces et tons les documents, écrits 
ou doo;sinés en tout ou partie à. ht main, qui n'ont pas lo cara
ctere d'nne correspondanca actuelle et personnello, tels que las 
pieces de prot:édure, les actes, ele tont genre dressés par les 
officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, 
les facturas, les différents rlocuments de service des compagnie~:> 
d'assnrance, les copies ou extraits d'iides sons seing privé 
ecrits sur papier timbré ou non timbrés los partitions ou 
tenilles de musirpw manuscritas, les rnanuscrits d'ouvrages ou 
de journaux expé•liés isolément, etc. 

2. - Les papier,; d'alfaires sunt soumis, en ce qui concerne la 
formeet lo con•litionnemant, aux dispositions prescritas pour les 
imprimes (article XVIII ci-aprés). 

XVlll 

DIPIUliii:;s DE TOVT NATUIU': 

1. - Sont considérés comme imprimes, et admis comme tels 
it la mouération de port consacróe par l"article 5 de la Con-
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vention, les journaux et ouvrages pél'iodiques, les livres bro
chés ou relies, les hrochures, les papiers de musique, les cartes 
de visite, les cartes adressés, les épreuves d'imprimerie avec ou 
sans les manuscrits s'y rapportant, les papiers revêtus de points 
en relief a l'usage des aveugles, les gravures, les photogra
phies, les images, los dessins, plans, cartes géographiques, ca
talogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gr·avós, 
lithogr;t phiés ou autographiés, et en général, toutes les impres
sions on reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou 
sur carton, au moyen de la typographie, de la gravare, de la 
lithog-raphie et de l'autographie, ou 1\e tont autre procé,Jó mé
canique facile it reconnaitre, hormis !e decalque ct l<L machinc 
it écrirc. 

Sont considérés cnmme f<tciles a reconnaitre les procétlós me
caniques désignés par les noms de chromographie. polyS"r·aphie, 
hectographie, papyrographie, vélocigraphie, etc.; mars pour 
jouir de la modération de port, les reprotluctions ol>tenues au 
moyen de ces pr·océdés doivent être tlüposóes aux gniclwts des 
bureaux de poste et au nombre miuimum de vingt exourpl:tires 
parfaitement identiques. 

2. - Sc.nt exc\us tle la motlération de 11ort, les timbres ou 
formules d'aifrauchissement, ol1litm·és on non, ainsi quo tons 
imprime~ constituant lo signo rcprésentatif d'nne vttlenr. 

::l. - Ne pcuvent êtrc expédiés 1t la taxe réduit les imprimés 
dont lo texto a été modilié, aprês tirage, soit it la main soit a 
l'aido d'un procédé mécanique, on a été revêtu de signos quel
conrJues de maniêre a constituer un langage conventionnel. 

4.- Com me exception ü. la rcgle déterminée par lo paragraphe 
3 précétlent, il est permis : 

a) d'indiqner it l'extérieur de l'envoi lo nom, la raison de 
commerce et le domicilc de l'expéditeur ; 

b) d'ajonter à la main, sur las cartes de visite imprimées, 
l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi quedes initia.les conven
tionnelles (p. f'., etc.); 

c) d'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même, it la main, 
ou par un procédé mócaniqne, it la date de l'expédition, la 
signature ou la raison de commerce et la profession, ainsi que lo 
domicile de 1' expéditeur ; 

d) d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de Caire a 
ces épreuves les changements et additions qui se rapportent à la 
correction, à. la forme et à l'impression. En cas de manque de 
place, ces additions peuvent ôtre faites sur dos feuilles spé
ciales; 

e) de corriger los fautes d'impression aussi sur los imprimés 
autres que los épreuves ; 

f) de bitrer certaines parties d'un texte imprimé pour los 
rendre ilisibles ; 

g) de faire ressortir au moyen de traits les passages du texte 
snr lesqueles on désire attirer l'attention; 

h) de porter ou de corriger à la pluma ou par un procédé 
mécanique les chitrres, de même que le nom du voyageur et la 



ACTOS DO PODEH EXEfTTIYO 

date de sou passage, sur Ies listes de prix-couran ts, les o lfres 
d'nnnonet•s, les cotes de bourse e t circulaircs de commerce ; 

i) d'intliquer à. la main, sur lesa vis cGncernant lcs départs de 
navires, la date de ces départs ; 

h) •l'indiquer snr les cartas rl'invitntion et de convocation lo 
llOill de l'invité, la uUt", !e but et le lieu do lu. I'ÓUIJÍOII; 

l) d'ajouter UllO uédicace SUL' !eS livres, papÍeJ'S de musique, 
journnux, photographies et gravures, ainsi que d'y jointlre la 
far:ture se rapportmt it l'onvrage lui-meme; 

íll) duns le:; bulletins de commantle de lihrairie (imprimés et 
ouvert;;, liY<lnt ponr olJjet la cmnmantle de livres, jum·uaux, 
gravuras, piece:; de musique), J'iudi•1uer au vcr,;o, à. lot main, 
les ouvrages demnwlés on offerts, et •le biffer ou de souligner au 
recto tout ou partietles commnnications impriméBS; 

n) tl 1 peintlre !e:; images de moi! e, les cartes gcographiqnes, etc. 
5.- Snnt inter•l;tcs les additions faites it la plume ou au 

moyen d'un procédé mécaniqno qui enléveraient it l'imp1imé son 
caractere •le genéralité et lui donneraient celui d'une corre
spondance individuelle. 

G.- Les imprimes doivent être, soit plnrés sons ban•le, sur 
ronl<au, entre des cartons, dans nn étui ouvert des denx côtés 
ou aux: deux: extrómités, ou d(1ns nne envcloppe non fermée, soit 
simplement pliés de maniere it ne pa-:; di.;simuler la 1mture de 
l'envoi, soit entin entourés d'nne ticelle à dénouer. 

7.- Les c:ll·tes-·ult·essos et tons imprimés présentant la forme 
et la consistancc d"nne carte non pli;c peuvent etrecxpétliós S;tl!S 
bando, envcloppe, Jien ou pli. 

8.- Les cartes portant le titre «curte-postal» ne sont pas 
admises au turif des imprimés. 

XIX. 

i:Cli.\NTILLONS 

1.- Les échantillons de marchanrlises ne sont admis it bénéli
cier de la modél'ation de port qui lenr est attribuée par l'article 5 
de bt Convention que sous les c0ntlitions suivantes : 

2.- lls tloivcnt être placós dans des sues, des boites ou des 
enveloppes mobiles de maniere à permettre une facile vérifica
tion. 

3.- Ils ne penvent avoir aucune valeur marclutn•l, ni porter 
aucune écritlll'e h la main que le nom ou la raison sociale de 
l'envoyenl', l'adresse tlu destinataire, une marque de fabrique ou 
de marchand•), ue:; numeros d'ordre, de,; prix et des indications 
relativ"s au poids, au metrage et it h1- rlimension, ainsi qn'a la 
quantité disponihle, ou •·elles qui sont nócessaires pour próciser 
la p1·ovenauce et la nature de la march:tndise. 

4.-D'un commun accorrl entre les u•lministmtions intéressées, 
c'est-à.-rlire, entre los administ1•ations du pays t.l'origiue et du pays 
do destination et, s'il y a lieu, dn on des pays cffectuant le 
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transit à uécouvert ou en dépêches closes, les envois de liqui
des, huiles, corps gr:.1s, poudres séche~, colorantes ou non, 
ainsi que los envois d'abeilles vivantes, peuvent être admis au 
transpot·t c ·mme échantillons de mat·chandises, pourvu qu'ils 
conditionnós de Lt manil:we suivantt~ : 

1'", les liquides, huiles et cot·ps gras tacilement liquóliable 
doivent étre insérés dans des flacons en verre herméti.Juements 
bouchés. Chaque flacon doit être placé •lans une boite cn bois 
sutll~nment gr·anie <le sciure de bois, de coton ou de matiere 
spong-it!W:1'~ en quantitó sutll:;ante ponr ab!'orher lo liquido en 
cas tle IJ!'is du lhcon. Enlin, la hoite ello-mêmc doit Nre enl'ol·
mé d:111s un ótui ou métal cu bois avec cou vere! e vissé ou en 
cuir fort et ép:ds ; 

2c, les co:·ps gms ditllciiement liquéfiables, tels lcs onguentes, 
lc savon mou, les résines, etc., dont !e transport off1•e moins 
d'iuconvénients, doivent être enfermés sons une premiin·e enve
loppe (boite, sac en toile, parchemin, ete. ), placéJ elle-ntême 
dans une seconde boite en bois, cn mtital ou en cuir furt et 
épais; 

3•, les powlres scches, colorantes on non, rlllil'ent être plncées 
dans des boites en cat·ton, lesrtnolles Plles-mênw:; sunt eulermées 
dans un sac en toile ou on p;ti'Chemin ; 

4•, les aheilles vivantes rloivent être renfermécs dans •les 
boites disposées de fa.çon it éviter tout danger et it per·mettre 
lavêrlication du contenu. 

XX 

011JETS GIWUI'ÉS 

li est permis de rêunil' dans nn même envoi des échantillons 
de marchandiscs, de~ imprimés et des papiers d"affait·es, mais 
sous réserve : 

1"0 , que ehaque ol\iet pris isolêment ne dépts~e pas les li!llites 
qui lui snnt aJ•plicahles quant an poi,fs et quant à la ditnPmion ; 

2", que le poids total ue dépasse pas 2 kilogrammes par 
envoi; 

3°, qne la taxe soit au minimum de 25 centimes s'ill'envoi oon
tient des papiers d'affaircs, ct de 10 eentime.; s'il se compose 
d'irnprimó;,; et J'échantillons. 

XXI 

1.- En exócution de l'article 14 de ht Convention, et sanf los 
exceptions prévues au paragr;tphe 2 suivant, '')~ corre~pniJilan
ces de toute nature adressées, dans l' Uni ou, 11 dos dc:;tiua ta ires 



574 

ayn.nt changé de résidence, sont traitôes par l'office distribnteur 
comme si elles avaient été adressties directement du lieu d'ori
gine au lieu de la nouvelle llestination. 

2.-A' l'égard des envois du service interne de l'un des pays 
do l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le s<~rvice 
d'un autre pays de l'Union, on observe los regles suivants : 

1."• Les envois non a:trranchis ou insutnsament afl'ranchis pour 
lour premiar parcours sont traités comme correspondance inter
national et frappés, par l'otnce distributeur, <le la taxe appli
calJle aux envois de môme natura directement adresses dn pays 
d'ol'igine dans le pays oh se trouve le destin:ltr~il·e; 

2. c Los envois régulierement aiTranchis pour leu r premicr 
parcours, et dont le complément de taxe a(fo1·ent nu parcours 
ultérieur n'a pas été ac1uittô avant lenr reexpérlition, sont 
frappés, suivant lenr nature, par l'office llistrihuteur, d'une 
taxe égale ú. la difrerence entre le prix d'a:ITranchissemont déjiL 
aquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été 
expódiés primitivement sur la nouvelle destination. Lo montant 
de cetto diiTérencc doit être exprime en francs et centimes, h 
côté de~ timbres-poste, par l'office rée:.:pe•liteur. 

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévuos ci-1lessus reste 
exigilcles tln tlestinataire, alors mêmo que, par ~>nite 1le récx
pellitions suc~cs<ins, les envois rovionncnt <lan,; le pay;; 
d'ol'ig-inc. 

3.- Lor~rpv~ ele-; ol\icts primitivement :11\ressés it l'intórieur 
d'un p:1ys de l Tnion et a ll't·ancili,; cn nnm,;eaiee sunt r1\cxpecJies 
i1 Ull :111lrn p<~ys, J'otl]c,J n\t•Xpcclitenl' dnit in<li<pll't', Slll' J'ol\iet, 
lo muntant de la taxe perçtte en nmncraire. 

4. Les ohjnts de tonto natnre mal dirig•is sont, sans ancun 
uéh•.i, l'ecxpotlies par la voie la plns peompte sue lcmr <lesti
n:ttion. 

5.- Les corrosponuances 1lc tonto natnrc, ol'dinaires on 
recommantlecs, qni portant H!Je <Hlresse incomplt•tc ou erronée 
sont renvoyécs anx expe,litmH·s pom· qu'ils h errmplntent on b 
rcctitiont, no ::;ont pas, quan<l elles sont remism; clans lo service 
avec une suscription complétée ou rectifióe cottsitl.'~rées comme 
des correspondances réexpédires, mais bien comme de nonveaux 
envois, et deviennent, par suíte, passibles Ll\mc nouvelle taxe. 

XXII 

REBITTS 

l.- Los correspondances de toute naturo qui sont tomlJees en 
relm_t, pour ~uclque c.an~e IJ.IW ce soit, t~oivent ôtro renvoyées, 
ausstlot apros les d~hns . de eonseevahon voulns par les ré
glements du pays destmatmre, et an plus tartl dans un délai de 
six mois dans los relations ~wec los pays d'ontre-mer et de 
deux mois pour los autres relations, par l'iu termédiaire dos 
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bureaux d'cchange respectif::; et en une liasso specirtle etiquetée : 
« Relmts » et portant l'imlication du pays d'origine des cor
respondances. J~es termes de deux mois et de six mois comptent 
it partir de la fin du mois dans leque! les correspondances sont 
parvenues au bureau de destinatiou. 

2.- Toutefois, les correspondencos recommondées tomhées 
en rebut sont renvoyées au burean d'echange du pays d'origine 
comme s'il s'agissait de correspondances recommendées it, 
destiuation de ce pays, sauf qu'en régarcl de l'inscription 
nominativo au tableau n. 1 tle la feuille d'avis ou snr la liste 
détach,··o, la mention « Rebuts » est consignée dans la colonnn 
« OIJst;t·vations »par le hnreau róexpúditeur. 

3.- Par exception, deux ollices correspondantes peuvcnt, 
d'un commun accord, adoptet• un autre mode de renvoi de 
rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer róciproqucment 
certains imprimés considerés comme denués de valeur. 

4.- A vant de reuvoyer iL l'utnccs c!' origino los correspon
dances non distriiJuées pour uu motif quclconqne, l'ollice 
destiuatairo doit imliquor d'une maniere claire ct conciso, cn 
langne française, au verso de ces objets, 1:-t. cause de la non
remiso sous la forme snivante: incnnnn, refus ·., parti, non 
réclmné, déeúde, etc. Cetto indication est fournic par l'appli
cation d'nn timbre on l'apposition d'uuc étiqnettc. Ch:ll}Uo 
otlice a la faculté d'rtjonter h traduction, dans sa propre 
languc, àe la cause de non-remise et les autres indications qui 
!ui conviennent. 

XXIII 

STATI:'\Tit~l:E DE~ FitAIS DE TttAX~IT 

1.- Les slatistirJUCS i L ell'ecluer nne fois tons los ti·ois ans, en 
executio11 dos articles .1 et l 'i de la Convention, pour lo decomps 
dos ft"·lÍS de tt·ansit daa:> l'Union et en deltors 1lcs limite:> de 
l'Union, sont établies d'apres les dispositions rles articles 
suivants, pendant les vingt-lluit premier jours du mois de mai 
ou de novembro ( alteraativement) de la deuxieme année de 
chaque période triennale, ponr sortir leurs e(fet~ rétroactivc
ment iL partir de la premiere année. 

2.- La statistique de novembro 1893 s'appliquera anx années 
1892, 1893 ct 1894 ; la statistique de mai 1896 s'applifJUera aux 
années 1895, 1896 et 1897, et ainsi de suite. 

3.- Si, pendant la periode d'applic:Ltion de la statistique, il 
vient iL cntret· dans l'Union un pay,; ayant dos relations impor
tantes, los pays de l'Union d<mt la situation pouerait, par snit 
de crtto circonstance, se trouver modiliéc sons lo rapport du 
p:•yement des droits de transit. ont la facultú de réclauwr une 
!"tatbtiqne spécíale se mppoetant exclusivcment au pays 
nouvcllcment entré. 
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5. - l~n regla générale, les cartas post<llas avec l'!lponsa 
lKtyée uoivent présenter, au recto, comme titre imprimé, sm· la 
premiare partie : (( Carte postalo a voe repouse payée »; SUl' la 
seconue pa.rtio : « Carto postale-répon~e ». Les deux parties 
doivont tl'aillaurs ramplir, chacune, le,; autras conditions impo
séos it la carte postala simple; alias sont rapliécs l'una sur 
1\wtre et ne peuvent être rermées d'une m::miere quelconque. 

6. - ll est loisible h l'exp3diteur d'une carte postl\la avac 
réponse payéa d'intliquar son nom et son adresse au recto de la 
partie « Réponse », soit par écrit, soit en y collant une éti
quette. 

7. - L'afTt'anchissemcnt de la partia« Réponse » au moyen 
du timbre poste dn pays que a émis la carto n'est valalJle que 
si elle est expédiée it destination de ca pays. Dans le cas con
traíre, elle est soumise à la taxe eles lett1·es non afTranchias. 

8. - Les cartes postales simples ot celles :~vec réponse 
payée, émanant de l'inrlustrie privéc, sont admises il la circula
tion internationale, pourvu que la législation dn pays d'ori
gine le permette et ![U'elles ~:>oient conformes, au moins en ce 
qui concerne la format at la con~istance du papier, anx curtes 
postales émises par l'olllce des postes d'origine. 

O. - Lrs cartes posbles ne remplisant pas, qn;~nt aux di
monsions, it la forme extérieuse, etc., les cowlitions imposées 
par le présent article à cetto catégorie d'onvoi,;, sont traitées 
comme lettres. 

XVII 

1. - Sont considt)res commn papiurs d'afTairns, ot ndmis 
comme tels it la modération <le port consacrée par l'articlo 5 de 
la Convention, tontes lcs pieces et tons les documents, écrits 
ou doo;sinés en tout ou partie à. ht main, qui n'ont pas lo cara
ctere d'nne correspondanca actuelle et personnello, tels que las 
pieces de prot:édure, les actes, ele tont genre dressés par les 
officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, 
les facturas, les différents rlocuments de service des compagnie~:> 
d'assnrance, les copies ou extraits d'iides sons seing privé 
ecrits sur papier timbré ou non timbrés los partitions ou 
tenilles de musirpw manuscritas, les rnanuscrits d'ouvrages ou 
de journaux expé•liés isolément, etc. 

2. - Les papier,; d'alfaires sunt soumis, en ce qui concerne la 
formeet lo con•litionnemant, aux dispositions prescritas pour les 
imprimes (article XVIII ci-aprés). 

XVlll 

DIPIUliii:;s DE TOVT NATUIU': 

1. - Sont considérés comme imprimes, et admis comme tels 
it la mouération de port consacróe par l"article 5 de la Con-
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vention, les journaux et ouvrages pél'iodiques, les livres bro
chés ou relies, les hrochures, les papiers de musique, les cartes 
de visite, les cartes adressés, les épreuves d'imprimerie avec ou 
sans les manuscrits s'y rapportant, les papiers revêtus de points 
en relief a l'usage des aveugles, les gravures, les photogra
phies, les images, los dessins, plans, cartes géographiques, ca
talogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gr·avós, 
lithogr;t phiés ou autographiés, et en général, toutes les impres
sions on reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou 
sur carton, au moyen de la typographie, de la gravare, de la 
lithog-raphie et de l'autographie, ou 1\e tont autre procé,Jó mé
canique facile it reconnaitre, hormis !e decalque ct l<L machinc 
it écrirc. 

Sont considérés cnmme f<tciles a reconnaitre les procétlós me
caniques désignés par les noms de chromographie. polyS"r·aphie, 
hectographie, papyrographie, vélocigraphie, etc.; mars pour 
jouir de la modération de port, les reprotluctions ol>tenues au 
moyen de ces pr·océdés doivent être tlüposóes aux gniclwts des 
bureaux de poste et au nombre miuimum de vingt exourpl:tires 
parfaitement identiques. 

2. - Sc.nt exc\us tle la motlération de 11ort, les timbres ou 
formules d'aifrauchissement, ol1litm·és on non, ainsi quo tons 
imprime~ constituant lo signo rcprésentatif d'nne vttlenr. 

::l. - Ne pcuvent êtrc expédiés 1t la taxe réduit les imprimés 
dont lo texto a été modilié, aprês tirage, soit it la main soit a 
l'aido d'un procédé mécanique, on a été revêtu de signos quel
conrJues de maniêre a constituer un langage conventionnel. 

4.- Com me exception ü. la rcgle déterminée par lo paragraphe 
3 précétlent, il est permis : 

a) d'indiqner it l'extérieur de l'envoi lo nom, la raison de 
commerce et le domicilc de l'expéditeur ; 

b) d'ajonter à la main, sur las cartes de visite imprimées, 
l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi quedes initia.les conven
tionnelles (p. f'., etc.); 

c) d'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même, it la main, 
ou par un procédé mócaniqne, it la date de l'expédition, la 
signature ou la raison de commerce et la profession, ainsi que lo 
domicile de 1' expéditeur ; 

d) d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de Caire a 
ces épreuves les changements et additions qui se rapportent à la 
correction, à. la forme et à l'impression. En cas de manque de 
place, ces additions peuvent ôtre faites sur dos feuilles spé
ciales; 

e) de corriger los fautes d'impression aussi sur los imprimés 
autres que los épreuves ; 

f) de bitrer certaines parties d'un texte imprimé pour los 
rendre ilisibles ; 

g) de faire ressortir au moyen de traits les passages du texte 
snr lesqueles on désire attirer l'attention; 

h) de porter ou de corriger à la pluma ou par un procédé 
mécanique les chitrres, de même que le nom du voyageur et la 
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4.- Les fl'í\iS incomb:mt lt l'office expéditeur du chef du 
transit territorial et du transport maritime sont tixús invariable
ment d'a pre3 la st:1tistique pour tout 1 ht période qu'elle 
embrasse. sauf le cas prévu à l'alinéa précéllent. 

.Mai,; lorsqn'il se prOLluit une moditic;~,tion importante Jans le 
cour,; des cor·respond·mces, et pout• antant que cette modillcation 
alfecte une péri0le de six mois au moins, les ollices intermé
diaires s'entendent pour r,\gler entr·e enx le p:~rtage de ces 
frais, proportionnellernent à la part d'intervention rles dits 
ol!ices dans le tr.msport eles conespnodauces auxquelles ces fais 
se rappo1·teut. 

XXIV 

CORRESl'ONDANCES À J•ECOUYERl' 

1.- L'office servaut d'intermé·liaire pour ht tl'ansmi~sion des 
correspondances échangées à découvert, soit entre deux vays de 
l'Uniou, soit entre un pays de l'Union et uu pays étranger et 
celle-ci, dresse d'avance, pour chacun de ces correspondants de 
l' t..:nion, un tablean conforme au mocléle ~ annexé au pré;ent 
reglemeot et dans leqnd il indiq'.le, en dbtingnant s'J! y a 
li eu, les di verses voies d'acheminement, les prix de port au 
pohb !ui r·evenant pour le lt'<lliSport (L\ns l'Union de !'une et 
de !'nutre catt>g-oria do ces correspontlancc·s au moyen fies 
serviçes tlont il dispt•se, ainsi qu<J les pt•ix de port nu poids it 
lioni!ier, le cas échêant, par lui-mêmc, it d';tutrcs ullic:es de 
l'Uniou, pour le tra.nsport ultél'inr des dites conespoudances 
dans l'Union. An besoiu, il se renseigne en tomps utile, auprôs 
des offices des pays á tr'itverser, snr ks \'oies que devront suiYre 
les cor'l'espondances et sur les prix i1 lenr appliqner. 

2.- Lorsque plusienrs compurtant chaeun,; àes fmis de transit 
ditTérents applic<lbles aux voies que l'ollice intermidiait·c utiliw, 
sont ouvertes à la transmi~~ion d-;s C•)rre;;pond;m•·es ponr un 
même pays, l'o!llce expé•liteur rét!'ibne l'ofll ~e intBt'médiaire 
d'aprês un tarif uuiqne l.msé sur la muyenno tles dill'érents prix 
de transit. 

3.- Un exemplaire du bbl·~au E est remis par ie dit office it 
l'ollice corresponrlant intét·o . .;sé et sert de b:1se a un décompte 
spécial it établir entl'e eux, du che[' tlu port intermétliaire d:ms 
l'Union des correspondances dont il b'ag-it. Co décompte est 
dressé par l'olllce qui reçoit les COLTespondances et soumis it la 
vérilication fie l'offi,:e expéditenr. 

4.- L'olfice expéditeu!' ét,d,lit, d'apr·;s lo; donnees tle la. 
formule E rournie par son cor·r·esponrlaut, des tahle:lllx cunl't•I'lll•JS 
nu modele F ci-annexé et tlestiné,; it relater, ponr charJlre 
dépêche, les früs de port in termo lbire tles cot·re,;pon•hnec·s sans 
distinction d'origine, comprises Llaus Lt Llépêche pour être aclte
minêes par l'lntermét.liuire du dit con·espoudant. A cet elfet, le 
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bureau d'échange expéditeur inscrit dans un tableau F, qu'il 
joint it son envoi, !e poids total, selou Ieur nature, des corre
spondances de !'espace qu'il livre à découvert au bureau 
d'échang-e correspondant, et calui-ci, apre,; vêritication, prend 
livr:lison de ces correspondances, ponr Ies acherniner vers Ieurs 
destinations, on Ies confnndant avec Ies siennm; propres ponr Je 
payement, s'il y a Jieu, des prix de port ultêr·ieurs. 

Sur· la dem>mde dos ofiices intef'es:;és, i! a Jie,l de distinguer 
sm· Je tahlcau F )'origine des correspondances sourni~es it das 
frais de tr·ansit tnaritirnc •le 14 fr:1n~s pal' kilogr·amrne de l«o~ttres 
on c:n·I•)S pns!.:dcs et de nn fmnc par kiln~rarume d'autr·es 
objeh iL r·ep;tl'tir· entre plltsicur·s :ulministrations. 

5.- Toute erreur dan,; Ia déclaration du Lut'eau d'échange 
expéditeur •lu tableau F est si~nalée immérliatement à ce bure LU 
au moyen d'un bnlletin de ve!'itication, non obstao t la rectitication 
opéree sur· I e tahlean lui-rm'nw. 

ü.- A 1léfant de conc~pnrlflanccs p~ts.;il>lcs d'un port intcl'
mérliair·e ou étr.wg-er, il u'est pa:; dre~~é de tallleau F et lo 
bu!'eau expé·liteur ius~rit cn tête de la feuillfl d'avis la mention: 
<< Pas rf,J tableau F. » Dan~ le c 1.,; de l'omi:;sion non justitióe de 
ee taillé!au, l'itTégnla!'ite ost cg-:llem:\nt si;;nalée, au moyen 
d'un bulletin de vé!'itication, ou IJureau en faute, et doit etre 
réparéc imrnédiatement par c e tlcmier. 

XXV 

DEPI~CIIES CLOSB.> 

I.- Les correspondancec; êch;tngées en dépê~hes eloses, entre 
deux otfices de l'Union ou entre tur otTice de l'Union et un otiice 
éteanger it l'Union, it traver,; I e tei'I'itoit·e ou nu moyen des ser
v ices d'un ou de plusietH's nutres olllces, font l'objet d'un relevé 
conforme an morlele G anncxé au prêsent reglcment, et qni cst 
établi d'apr·es les dispositions suivantes: 

2.- En co qui couc:!rne los dt!pêches d'un p~ys de l'ünion 
pour un autr·e pays de l'Union, lo lmrean d'echange expétliteur 
inscrit, iJ. la feuille d'avis ponr le bur·ean d'échange de:stinataire 
de la dépeche, !e poi.!s net des lettl'es et des cartes postalcs et 
celui des nutre:> objets sans dbtindion de !'origine ni de la des
tination dos correspondances. Ce,; indications sont véeitiées par 
le bureau destinataii·e, leque! dl'esse, à la tln de la pério(h da 
statistique, Je relevé mentionntici-úessus, en autant 1l'expéditions 
qu'il y a d'otii~es intére:ssés, y compris eelui du lieu de départ. 

3.- Dans le.;; quatre jours qui suivent la cloture dos opé!'a
tions de statistique, les relt.vé; G sont tr<~ n~mis, p<~r les but·eaux 
d'óchange qui los ont ét tblis, aux: bnreaux d'échango de l'olfi.;e 
dêbit~>nt· pour revétus de leur acceptacion. Ceux:-ci, apr·es avoir 
accepté ces relevés, les transmeltent à l'a.Jministration cen
trale dont ils relévent, clrargee de J,~s r~p11rtir entre Jes offices 
intéressés. 

Poder Executivo 1892 17 
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4.- En ce qui concerne les depêches clo~es échnngées entre 
utl pays de I'Union, et un pay;; étrnnger 1~ I'Union, par l'inter
médiaire d'un on de plusieurs of!ices de I' ünion, les um·eaux 
d•échange du pays de l'Union dresseut, pour los dépeches expé
diées ou reçues, un rel,vé G qu'ils trnnsmettent it l'office de 
sortie on d'entrée, lcqu<~l étni>lit, it la, fin de la p<'·rioclo de sb
tislique, un relevé général eu autant d'expérlitions qu'il y a 
d'ollices int,;ress•!s, y comtH·is lui-múme et l'uJiice de I'Union 
débiteur. IJ ne expétlition tle co rP]evó est transmise 1t l'oJlico 
débiteur, ainsi qu'à ehacun des ollkes qui ont pris part au 
transport de::; dépêchPS. 

Snr la tlemande dos olfices intér-essés, los bm·eaux d'échange 
doivent disting-ner snr ht fe111lle d'avis !'origine et la tlestill<•tion 
des corJ·espontlances soumisns it tles frais de tt·ansit maritime de 
15 franes et de un fmnc, it r·épal'tit• entre plusienrs ndminis
trations. 

5.- Apres <'haf)ne période de st .. tistiqne, les atlministrations 
qui ont experlié des (lépôclw:-.; en transit envoient la li:;te de ces 
dépêchcs anx difl'érentcs atlministratious tlont el!cs ont em
prunté l'iutt!rme•liaire. 

ô.- Le simple eutrepôt, chns nn port, de tlúpêches closes 
apportées par un pafJuebot et desti11é ·s it ótre reprises par uu 
autt·e fl'''lucbot, ne doune pa,; Jieu au paiement de frais de 
tran~it territorial au prolit de l'u!Iice de::; postes tlu lieu ú'en
trepôt. 

xxn 

DJtrJ~GIIES ECHANGÉES AVEC DES ll.i.TD!ENTS DE GUERRE 

I.- L'établis;;ement d'un échange, anx dripêches closes, entre 
un olfice postal de l'Union et des division,; navales on bàtiments 
de guerre de même natioualité, tloit ét!'e notitlé, autant que 
possihle à !'avance, aux olfíces intermediares. 

2.- La suscription de dépêches est rétligeó comme suit: 
Du bureau de ..•...••••.•..............•..........•....•. 
Ponr la division navale (natinnalité) tle (•lésignation de la 

divisiou) a le bàtiment (n .tionallté) le (110111 du hâ.Íiment) à .... 
De la clivh>ion navale (nationalité) de (tlésignation de la 

division) à ... 
Du bàtiment (nationalité) le (nom du b<~timent) ~t .•. 
Pour le bureau de ..• 

(Pays) 

3. -Les dépêches à destination ou provenant de divisions na
vales ou de bàtiments de guerro sont achaminées, sauf indi
catiou d'une voie »péciale sur l'adres~e, par les voies les plus 
rapides et dans les mêmes conditions que les dépêches échangées 
entre bureaux de poste. ' 



ACTUS DO PllllEil EXECUTIVO 579 

4.-H les hittirnents ne se trouvent pas au lieu de destination 
quand les dépê~h<l~ à leur adresse y arriveat, ces dépêches sont 
conservées au bnreau de poste, eu attenr.lnnt leur retrait pat· !e 
dcstinatairc ou leu r récxpéditiou sur un autre point. La réexpó
dition peut être demandóe, soit par l'offica postal ol'oriQ"ine, Roit 
par le commandant de h division na vale ou du hâtirnent des
tinatai:·e, soit enfia par un consul de la. même nationalité. 

fi.- Celle,; dr·s dépêches tlont il s'agit fJIIÍ portrmt la mention 
«Anx soins dn eonsul de ... » sont consignóes au Consulat du 
pays d'origine. gJles peuvent être ultél-ieur·ement, à la rlemande 
du consul, réinté;.rrúes dans le service poshl et réexpédiées sur 
le lieu d'origine ou sur une autre • destination. 

6.- Le . .; dépêches à destination d'un bâtiment de guerrc sont 
considérées comme étant en tmnsit jusfJu'it leur· remi~e au 
commandant rlrl ce bâtiment de guerra, alors mêmrl qu'elles 
auraient été primitivement adressée aux soins d'un bureau de 
poste ou à un consul chargé de servir d'agent de transport in
termédiaire; elles ne sont donc pas conRidérées comme ét •nt 
parvenues it leur arlresse, tant qu'ellcs n'anront pas étó tlúli
vrées an hd.timrmt de gucrre respectif. 

7.- ll incomiJe it l'administratiou du pays dont leR h;Ltimr,nts 
de guorre relevent de dresser les tableaux G pour les d'ípêches 
échangées. Ce,; tlé;·êches doivent, pendant la période de statis
tique, poder sm• des étiquettes les indications suivantes: 

a) lc poi•ls net 1lcs lettres et cartas postales; 
b) le poirls nP.t rles autres objects, et 
c) la route suivie ou à suivre. 
Dans I e ca.; ou une dépêche à l'adresse d'un bâtiment de gnerre 

est réexpé<liér~ pendant la période de statistifple, rom~ie réex
péditeur en infurme l'office du pays dont lo bâtiment releve. 

XXVII 

COMPTE DES FRAIS DE TRANSIT 

I.- Les tableaux F et G sont résumés daus un compte pa~
ticulier par lefJn 1l on établit, en francs et centime~, te prtx 
annuel doJ ti•ansit revenant à chafJue olftce, en multipliant les 
totaux p tr 13. o,ms le cas oú le multiplicateur ne se rapport 
pas à la périolicité du service, oú lorsqu"il s'agit d'exp<!lrlitions 
extraordinaires tilites pendant la période statistique, l•·s adminis
trations intér·os-ées s'entendent pour l'adoption tl'nn antre 
multiplicateut•. Le soin d'otablir ce compte incomhe à l'olllce 
croditeur, qui lo transmet à l'office débiteur. Le multipltc:t teur 
admis fait ch •qne fois regle pour les trois années d'une même 
période de stcttistique. 

• Dans Ie tcxte Rignê, cc mot <( att.trc ,. a. ét~~ omis par erreur. 
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2.-Le solde résultant dele balance des comptes reciproques 
entre deux offices est payé par l'office débiteur a l'office crédi
teur, en fra.ncs effectifs et au moyens de traites tirées sur une 
place du puys crétliteur a.u gré de l'otlice débiteur. Les frais du 
pa.iemeut, y compris les frais d'escompte, restent le cas échéant, 
à la. charge de l'olfice déhiteur. 

3.- L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes des 
frais de transit, afférents à un exercice devant êtt·e ell'ectuée 
dans !e plus bref délai possible, et, au plus tm·d, avant l'expi
ration du premier semestre de l'exercice suivant. En tout cas, 
si l'otfice qu1 a envoye le compte n'à reçu dan:> cet intorvalle 
aucuue observation rectitlcative, ce com(Jte est considét'é comme 
admis de plein droit. Cette dispo~ition s'applique également aux 
observations non contestées faites ~ar un oillce à un autre 
Otlice sont productives d'intérêts, à ra1son de 5 pour cent l'an et 
i\ dater du jour d'expiration duLiit délai. 

Les paiemants des frai;; de transit pour lll, premiere et au 
besoin pour la seconde année de chaque période triennale s'efl'e
ctuent provisoirement, à la fio de l'année, sur les bases de la 
statistique précé<l•mt, saur reglemeut ultérieur Llos comptes 
d'apres les resultatsde la statistique nouvelle. 

4.- 8st rósei·vée, toutefois, aux offices intéressós la faculté de 
prendre d'un conunun accord d'autres dispositions que celles qui 
sont formulées dans !e présent article. 

XXVIII 

EXCEPTIONS EN MATIERE DE POIDS 

11 est a,Jmis, par mesure d'exception, que les E'tats qm, a 
cause de leur régime intérieur, na peuvent adoptet' I e type de 
poids decimal métrique, ont la faculté d'y substituer l'once 
avoi1· du, pois (28 gr. 3465), en assimilant une demi-once à 15 

1
gramme:; et deux onces à 50 gt'<tmmes, et d'élever, au besoin, la 
limite du port simple des journaux: à quatre onces, mais sons Ia 
condition expresse que, dans ce dernier cas, le port desjournaux 
ne soit pas inférieur à lO ceutimes et qu'il soit perçu un port 
entier par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux 
se trouveraient groupés dans uu même envoi. 

XXIX 

RÊCLAMATION D'OBJETS ORDINAIR.ES NON PAR.VENUS 

I.- Toute réclamation relativa á un objet de correspondanca 
or~inaire non parvenu à destination donne lieu au procédé 
sut vant: 

l. re Il est remisaoréclamant une foremuleconforme au modele 
H ci-annexé, avec priere d'en replir, aussi exactement que 
oossible, la pa.rtie qui le concerne; 
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2. • Le bureau ou la réclamation s'est produit transmet la 
formule dírectement au bureau correspondant. La transmíssion 
s'offectue d'otfice et sans aucun écrit ; 

3.• Le burea u correspomlant faít présenter la formule au des
tinataire ou à l'expéditeur, selou lo cas, avec príere de foul'nir 
.des renseignements à ce sujet; 

4. • Muni e desces renseignements, la formule est renvoyée 
d'ofiice au bureau qui l'a dre;sée ; 

5.• Dans le casou la réclamation est reconnue fondée, elle est 
transmist1 it l'administration ceutrale pour servir de base aux 
investigations ulteríeures; 

6." A moins d'entent contraíre, la formule est rédígée en 
français ou port9 une traduction française. 

2.- Toute aJmínistration peut éxíg-er, par une notification 
adressée au bureau international, que l'échange des rédama
tions, en ce qui la concerne, soit eft"ectué par l'entremise des 
administrations centrales, ou par l'intermédiaire d'un bureau 
spécialement désigné. 

XXX 

RETRAIT DE CORRE3PONDANCE ET RECTIFICATION D'ADRESSES 

I.- Pour los tlemando3 do renvoi on do r•\expédition rles cor
rcspon•l:tnces, ainsi que pour les demandes t!e rectilication 
d'adresses, l'expétlíteur doit faíre usage d'une formule conforme 
au modele I anuexé au présent reglement. En remettant cette 
réclamation au bm•eau de poste, l'expé'líteur àoit y justitier de 
son identité ot produire, s'il y a lieu, lo bulletin t!u rlépôt. 
Apres la justification, dont l'iulministr.ttion du pays d'origíne 
assume la responsabilité, i! est procédé de la manier·e suivante: 

1.'• Si la demande est destinée it être tt·ansmise par voie pos
tule, h formule, acompagnée d'un fac-símile parfait de l'enve
loppe ou suscription de l'envoi, est expédiée directement, sous 
pli recommanrlé, au bureau de poste destinataire; 

2.• :Si la demande doít êtra faite par voie télégraphique, la 
formule e5t déposée au service télógraphique chargé d'en trans
mettre les termes au bure~m de post-1 destiuataire. 

2.- A' la r<3ception do la formule I ou du télégramme en 
tenant lieu, !e bureau de poste 1estinataire recherche la corre
spondance signalée et donno à la demande la suíte nécessaíre. 

Toutefois, s'íl s'agít d'un chang8ment d'adresse d•,mandé par 
voio télégraphique, !e bureuu destinataire se borne (• retenir- la 
lettre et attentl, pour faire droit à la demande, l'arrívéo du fac
simile néct>Ssa ire. 

Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà cté remís au 
destinatait'e, ou si la demande par voie télégraphique n'est pas 
assez explicite pour permettre de reconnaitre sílrement l'objet 
de correspondance indiqué, la fait est signalé immédiatement au 
bureau d'origine, qui en prévient le réclamant. 
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3.- A' moins d'entent contraíre, la formule I e~t redigée en 
français ou porte une tr:uluction snblinéaire en c•' tte la ngue, et, 
dans le cas d'emploi de la voie telegraphique, lo VHégranune est 
forrnulé en bngue française. 

4.- Une shriple cort'ection d'adresse (sans modifiention c\ u nom 
ou de l:t qualité du destinat:tire) peut aus~i l>tl'e demamlée 
directemrmt au bureau de5tinataire, c'est-à-dire, sans l'accom
plissement des formalités proscritos pour le changement d'adresse 
proprement dit. 

5.- Tonte administration peut exiger, 1mr une notification 
adresséJ au bureau international, que l'échange des réclama
tions, en ce qui la concerne, soit elfectué par l'ent1·emise des 
atlmiuistrations centrales ou d'uue bureau specialnment désigné. 

D<tns !e cas ou l'échange des réclamations s'elr"etue par l'en
tremise des administratious centmles, il doit être t•mu compte 
des demandes expédiées directement par les Lure:mx d'origme 
aux bureaux de destination, dans ce sens que los corre5pon
dn.nces y relativas sont exc!ues de la distrilmtion jiiS'lu'it l'n.r
rivée de la réclnmation de l'administration contraio. 

Les administrations qui usent de la f;tculté prévue par le pre
miar aliné:t du pt·ésont paragra.phe TJreunent it IC\11' charge les 
frais que peut entrainer la transmission, dans lenr· service inté
rieur, par vaie posta la ou télégraphique, tbs communications it 
éch<<Dger avec lo bureau destinataire. 

XXXI 

EMPLOI, l'OUR L'AFFRANCHISSEUE.'H, DE TDII3l~l':H'OSTB I'RJ~
SUMES FRAUI.lULI'UX 

1.- Sous réserve des t!ispositions que comporto la législaticn 
de chaque pays, même dans los cns oit cette rc~crve ri'e::;t pa.s 
expressément stipulée dans les dispo~itiom; du pré:;eut article, 
le pro<~édé ci-apres est suivi vour la, constatation de l'emp\oi, 
vour l'affJ·anchissement de timbres-po"'te frau•lulunx. 

a) Lorsf)ne la présenco, sur un en voi f]Uelconq ne, d'nn timbre
poste frauduleux (contr·et'ait ou ayant déjit servi) est constatée 
au départ, par un office dont la lé~islatwn particuliêre n'exi"'e 
pas la saisie immédiate de l'envoi, la íiguriue n'e~t altér'ée 
d'aucune façon, et !'eu v oi, inséré rlans une euveloppe 1t l'adresse 
du hureau t.lestinatair·e, est acheminé sou~ recomuHtndation 
d'offiee; 

b) Cette formalité est notifiée, sans rlélai, [l.UX administraticns 
das pays d'ori~ine et de destination, au moyen d'un avis con
for!lle au modêl~ K annex8 n.u présent reglement. Un exem
platre de cet avts et, eu outre, transmis au bureau tle destination 
dans l'envelopp9 qui renferme l'objet revêtu du timbre-poste 
réputé frauduleux ; 

c) .Le destinataire est convoqué pour constatar la contra
ventlOn. 
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La remise de l 'em·oi n'<t li eu que dans I e cas ou le uestina
taire ou son fondé de pouvoirs consent il f<tire connaitre le nom 
et l'atlresse de l'expMiteur, •)t h mettre it la dbposition de la 
poste, apres avoir prh; conn<>i~s:tnc·e du conlenu, l'objet entier 
&'il est inséparable du corps du délit ou bien la partie de l"objet 
(enveloppe, bttnde, portion de lettre, etc.) qui contient la sns
cription et Je timbre signalé comme frau•luleux; 

d) Le résultat de la convocation est constatá par un proci)s
verbal confot·me au modele L aunexé au préo;ent reglement et 
oit i! est fait mention dc>s inciclents surv0nus, tels que non-com
par:~tion, refu;; de rec·evoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en J'aire 
connaitre l'expéditeur, etc. Ce document est signé pat• l'ag-ent 
des postes et par le destinataire de l'envui ou son fonclé de 
pr.u voirs; si ce dernier t•el'u-e de sig-ner, I e refus est eonsbtté 
aux lieu et place de la signaf.ure. 

Le JH'oces-verbal est transruis, avec pieces it l'appni et par 
l'intermédiaire de l'administl'ation du pays de destination, à 
l'administration des postes du pays d'origine, qui, a l'aide de 
ces documents, fait poursuivre, s'il y a lieu, b répression tle 
l'infraction d'apres sa lógislation intórieure. . 

XXXII 

Rl~PARTITION DES FitAIS DU BUREAU INTERNATIONAI, 

1.- Les frais communs du bureau internacional ne doivent 
pas dépasser, par anné;•, la somme de 125.000 fran~s, non 
compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la rcunion d'un 
congréf! ou d'une conférence. 

2.- L'administrntion des postes suisses, surveille les dépenses 
du bul'eau international, fait les avances nécessaires et établit 
le compte annuel, qui est communiqué a toutes les nutres 
administra tions. 

3.- Pour b rópartition des frais, les pays de l'Union sont 
divises en sept classes, contribuant chacune dans la proportiou 
d'un certain nombre d'unités, savoir: 

Ire classe 25 unités. 
2° » 20 » 
3• » 15 )) 
4" » lO » 
5• » 5 » 
6• » 3 )) 
7• » l unité. 

4.- Ces coeillcients sont multipliés par le nombre des pays ue 
cbaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le 
nombre d'unités par lequella dépense totale doit être uivisée. 
Le quotient donne le montant de l'unité de dépense. 
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5.- Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en vue 
de la repartition des frais : 

1 •e classe: Allemagne, Autriche-Hongrie, Etats-Unis tl.'Arne
riqne, France, Grande-Bretagne, Inde Britaniqu€, colonies Lritan
Biques de l'Australa::-ie, ensemble des autr-es colonies et prote
ctorats britanniques, moins le Canada, ltalio, H.ussie, Turquia; 

2' classe : Espagne ; 
3• classe: Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon, Pays-Bas, 

Roumanie, Suede, colonies ou pro vincos espagnoles d'outt·e-mer, 
colonies françaisos, lndes Orientales néerlandaises; 

48 classe : Danemark, Nonege, Portugal, Suissc, colonies 
portugaises ; 

5• classe : Argentino (Répnbliqne), Bul;:arie, Chili, Colombie, 
Grüce, Mexique, Pérou, SeJ•bie, Tunbie ; 

6• classe : Bolivie, Costa-Rica, RépuiJlique Dominicaine, Equa
teur, Guatemala, Ha1ti, R3publique du Hon•lnras, LuxemiJourg, 
Nicaragua, Paraguay, l:'er·se, protectomts allemands, Salvatlor, 
Royaume de Siam, Untguay, véuézuela, colouies danoises, co
lonie c.le Curaçào (ou Antilles Néerlandaises), colonie c.le Suriuam 
(ou Guyane NéPrlamlaise) ; 

7• classe : Etat indépendant du Congo, Hawai, Liberia, 
Montenegro. 

XXXIII 

Cül\IMUNICAT!ONS À A!JllESSEl~ c\U BVIlEAG IXTERNATlONAL 

1.- Le burl'an intcrnational set·t rl'intermdtliaire anx notifi
cations ré;rttliet·es et génémles t]Ui interes,;eut I c;; rclations in
ternationales. 

2.- Les administrations faisant partia de l'Union rloiv•'Dt se 
communiquer, notamment, par l'intermédiaire tlu bnreau inter
nacional : 

l. re' rin•lication tles surtaxes qn'clles perçoivent, par applica tion 
de l'article 5 c.le la Convention, en plus tio la taxe de l'Union, 
soit pour port maritime, soit pour frais do transport extraortli
naire, ainsi que la nomenclatura des pays par rapport auxquels 
ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désignillion c.le vois 
qui en motivent la perception; 

2•, la collection en cinq exemplaires c.le lenrs timbres-poste; 
3", l'avis si elles entendent user rle la f<tcnlté qni e,;t laissée 

aux administrations d'appliquer ou de ne pas a.ppliqner c Ttaines 
dispositions générales de la Convention et riu p1·éseut rilglement. 

3-Toute moditication apportée ultérienrem •nt, h l'égard de 
l'un ou l'autre de trois points ci-d,•ssus mentionnés, doit ôtre 
nótifiée sans retard de la même maniilre. 

4.- Le bureau international reçoit également de toutes 
les administrations de l'Union des exemplares rle tons les do
cnments qu'el!es publient, tant sur le service interieur que sur 
le service international. 
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5.- Les c.wrespondances adressées par les administrations de 
l'Union au bureau internacional et vice-versa, sont assimilées, 
pour la fnnchise de port, aux correspomlances échangees entre 
les udministrations. 

XXXIV 

STATISTIQUE GENERAl, 

I.- Chaque administration fait ptrvenir, à la fin du mois de 
juillet de cllaque annee, an hureau international, une sêree aussi 
complete que possible de t•enscignements ~tatistir[IJes se rappor
tant 1t l'annee précedente, sons firrnw de tableaux conl'ot•mos ou 
analogues aux modeles ci-annexés 1\1 et N. 

2.- Les operations de service qui donnent lieu à enregistre 
ment font l'ohjet de relevés periodiques, d'apres les ecritures 
eifectuées. 

3.-Pour toutes les antrcs opcralions i\ cst pr()(~crlr·, a nn dú
nombrernent, pewlant une semaine uu moins ponr I•1S óchangcs 
quotitlicns, et pendant qnatre semaines ponr les échanges non 
quotidiens, a v. c faculte ponr chaque administration de faire un 
denomlrrement sep·rré pour chaque catégorie de correspon•lances. 

4.- Est rcscwvó 1L char]lte administration le droit tio pt·océthler 
1\ ce tlónombrement anx époques qui se rappt'ochent lc pln:; de 
la moyenne tle son ti·alic postal. 

5.-Le burean international est chargé de faire imprimer et 
de distribuer les formules de statistiques a remplir p:tl' chaque 
adminis tration. Il est chargé, en outrn, de fonrnir aux arlmi
nbtrat ions qui en feront la demande toutes les indications néccs
saire:> sur les regles a suivre pour assul'er, autant que possible, 
l'aniformité des opérations de statistique. 

XXXV 

ATTRinUTIONS DU BUil.EAU INTERNACIO:'<Af1 

1.- Le bureau inte!'nacional dresse nne statistique générale 
pour chaque année. 

2.- lllrédige, it l'aicle des documents qui sont mis 1t sa dispo
sition, un journal spécial eu langues allr:maudc, anglaise et 
française. 

:l.- Tons les documents publiés par !e burerm internacional 
sont distribués aux arlministratiom de l'Union, duns la fll'Opor
tion du nombre d'nnités contributivos assignées it ch.tcunu tl'ellcs 
par l'articl13 XXXII précédent. 

4.- Les exempluires et documents supplémentaires qni se
raient réclamés par ces allministrations sont payés á part, 
d'aprês leur prix de revient. 



586 At:T<IS 1>0 l'llllEH lé\EClJTl\<1 

5.- Le bureau internacional doit, d'ailleurs, se tenir en tout 
temps à la disposition desmembres de l'Union, pour leur fournir, 
sur les questions relatives au service internacional dos postes, 
les renseignernents speciaux dont il:> ponrraient avoü· be~oin. 

6.- Le bureau internacionalinstruit les demandes des modifi
tions ou d'interprétations des dispositions qui régissent l'Union. 
ll notifie les résultats de cbaque instruction, et toute modifi.
cation ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au 
moins, apressa notification. 

7.- Le bureau internacional opere la balance et la lifJuidntion 
des décomptes de toute nature entre lE>s adminh;trations de 
l'Union qui déclarent vouloir emprunter l'intermédiaire de ce 
bureau dans les conditions déterminées par l'article XXX VI 
ci-apres. 

8.- Le bureau internacional pré pare les travaux des congrés 
ou conférences. 11 pourvoit aux copies et impressions nécessaires, 
à la redaction et à. la. distribution des arnendements, procés
-verbaux et autres renseignements. 

9.- Le directeur de ce bureau assiste aux seanccs des congrés 
ou conférences et prend part aux discussions sans voix: déli
bérative. 

10.- 11 fait sur sa gestion un rapport annuel qui est commu
niqué 1t toutes les administrations de l'Union. 
li.- La langue otficielle du bureau internacional est la lan

gue !'rançai~e. 
12.- Le bureau internacional est chargó de puhlier un diction

müre alphabétique de tons les bureaux de poste du mon,le avec, 
une mention spéciale pour ceux de ces but'oaux char;rés de 
sel'vices qui ne sont pas ancore généralisés. Ce dictionnaire 
est tenu au cour:1nt au moyen do suppléments ou de toute 
autre maniere quo le bureau internaci(>IJal jugera conven;\ble. 

Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe est livré au 
prix de revient aux administrations qui en font la demande. 

XXXVI 

OFFICE CENTRAL D'ECOMPTABILITE ET DE LIQUIDATION DESCO:\IPTES 
ENTRE LES ADllliNlSTRATlONS DE J}UNION 

I.- Le bureau internacional !le l'Union Postal e Universelle 
est charge d'opérer la balance et la liquirlation des décornptes de 
toute natura relatifs au service internncional des postes entre 
les administrations des pays de l'Union fJUÍ ont le franc pour 
unité monetaire ou qui se sont mis d'accord sur le taux de con
-version de leur monnaie en francs et centimes métalliques. 

Les administrations qui ont l'intention de réclam~;~r, pour ce 
service de liquidation, le concours du bureau international, se 
concertent, à cet efiet, entre elles et avec ce bureau. 
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Mal~ré son adhésion, chaque administration conserve le droit 
d'étahlir à son choix des décomptes spéciaux pour diverses bran
ches du service et d'en opérer it ~a convenance Ie reglement avec 
ses correspondants, sam; empl;.>yer l'intermédiaire du l.mreau in
ternational, auquel, it teneur de l'alinéa qui précede, elle se borne 
à 'indiquer pour quelles I.Jranches de service et pour quels pays 
elle réclame ses offices. 

Sur la demande des administrations intéressées les décomlltes 
télé!!mplliques peuvent aus.«i être indiqués au bureau interna
tional pour entrar dans la compensation des soldes. 

Les wlminh;trations qui anront emprunte l'intermédiaire du 
bureau intemational pour la balance et la liquidation des dé
comptes peuvent cesser d'user de cet intermédiaire trois mois 
aprê; qu'ils eu auront averti ledit bureau. 

2.- Apres avoir debattu et arr·êté leurs comptes, les adminis
trations se font parvenir réciproqnement une reconnaissanco do 
leur d .. it, étai.Jli en francs et coutimes, en y coustatant l'ol\iet, 
la période et le résultat du décompte. 

3.- Chaque admiuistration adresse mensuellement, au bureau 
international, un tableau indiquaut son avoir du cltof de,; dé
comptes particuliers, ainsi que lo total des sommes dont ello est 
créditl'ico envers chacune des administrations corür<tctantes; 
chaque créance tignrant dans ce tableau doit être justitiée par 
une J·econnaissance de l'office débiteur. 

Ce tableau doit parvenir au bm·eau international le 19 de 
chaque mois au plus tard, sous peine de n'être compris que dans 
la hquirlation du mois suivant. 

4.- Le bureau international constate, en rapprochant les ré
connaissances, si les tableaux sont exacts. Toute rectification 
né~~e~s;·ii·e est notifié aux offices intéressés. 

Le doit de ch tque administration envers une autre est reporté 
d!lns un tableau récapitulatif; atin d'établir le total dont chaque 
adrninistration est débitrice, il suffit d'additionner les diversos 
colonnes de ce tableau ró.:apitut.tif. 

5.- Le bureau internationalréunit les tableaux et les récapi
tulations en une balance général indiquant: 

a) !e total t.lu doit et de l'avoir de chaque administration; 
b) le solde déhiteur ou le solde cr,\diteur de chaque adminis

tration, représentant la tlifférence entre le total de doit et le 
total rJe l'avoir; 

c) les sommes à payer par une partia des membras de l'Union 
à une administration, ou réciproquement les sommes à payer 
par cette derniere à l'autre partia. 

Les totaux des deux catégories de soldes sous a et b doivent 
nécessairement être égaux. 

On ponrvoira autant que possible à ce que chaque administra
tion n'ait à effectuer, pour se libérer, qu'un ou deux payements 
dh;tincts. 

TontefúiS, l'daministration que se trouve habituellement à. 
découvert 'IJis-à-,is d'une autre administration pour une somme 
supérieure à 50.000 francs ale droit de réclamer des acomptes. 
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Ces acomptes sont inscripts, tant par l'administration crédi
trice que par l'administration débitrice, a.u bas des tablmtux à 
adresser au bureau international (voir § 3). 

6.-Les reconnaissances (voir § 3) transmi:;~s au bureau inter
national avec les tableaux sont rlassées par auministrltion. 

Elles servent de base pour l'étahlissement de la liquidation de 
cl1acune des allministrations intéressées. Duns cette liquidation 
doivent figurar : 

a) Le~ sommes a:ITérentes am: décomptes spéciaux portant sur 
les divers échanges; 

b) Le total des sommes résultaot de tous les décomptes spé
ciaux par rapport it chacune des administrations intéressées ; 

c) Les totaux tles sommes dues [t tontes les administrations 
créditr·ices pour chaque br.mche du service, ainsi que leur total 
général. 

Ce total doit être égal au total du doit qui figure dans la réca
pitulation. 

Au bas rle la liquidation, la balance est établie entre le total 
du dois et le total de l'avoir rétiultant des tableaux adressés par 
les administrations au bureau international (voit• § :3). Le 
montant net du doit ou de l'avoir doit être ég:tl au solde débi
teur ou au solrle créditeur porte dans la balance génér,l!e. En 
outr•', la liquidation statue sur le mode de liqnidation, c'est-à
dire, qu'elle imlÍ<jue les adminb;trations en faveur desquelles 
le paiement doit être effectué par l':ulministmtion déhitrice. 

Les liquidations doivent être transmises aux adminislrations 
intérPs~ées par le bul'eau international, au plu~ tanl, le 22 de 
chaque rnois. 

7.-Les solrlesLlebiteurs oucréditeurs n'excerlant pa;; 500 francs 
peuvent être reportés 1t ht liqnidation du mois suivant, i\ la 
condition tontefois que les administrations inlér.~s:>ees soiPnt en 
rapport mensuel avcc le lmrean internation:tl. ll e~t fait men
tion de cer.1pport rlans lesrécapitulations et dans les lirpli•lations 
pour les administrations créditrices et débitrices. L'administra
tion débitrice fait parvenir, le cas écheant, it l'administration 
créditrice, une reconnaissance de la somme due, pour être portêe 
au prochain tableau. 

LANGUE 

1.-Les feuilles d'avis, tableaux, l'<Jlevés et autres formules à 
l'usage des administrations de l'Union pour leurs relations 
rêciproques doivent, en regle générale, être rédigés en lang-ue 
française, à moins que les admiuistrations int•"re,;sés n'en dis
posent autrement par une entente directe. 

2. -En ce qui concerne la correspondance de service, l'état 
de choses actuel est maintenu, sauf autre arrangement à inter
venir ultérieurement et d'un commun accord entt·e les adminis
tra tions in téressées. 
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XXXVIII 

RESSORT DE L'UNION 

Sont consideees comme appartenant á l'Union Postule Uni
versellc: 

I ro, les bure:1 ux de poste allemands établis à A pia (iles Samoa) 
et à Chang--Hai (Chine) commo relevant de l'udminbtration dos 
postes d'Allemagne; 

2", la principauté de Liechtenstein, comme relevant de l'a:l
ministration r!es postes d' A utr·iche ; 

3", l'blando et les ilos Féeuü, com me fa.isant partio Llu !Jano
mark; 

4•, les pos3essions espagnoles de la côte septentrionale fl' Afri
que, comme faisant partie de l'l!:spagne ; la République du Val 
d'Andórre, les établissilments de poste de l'Espagnc sur la côte 
occidentale du 1\laroc, comme relevant de l'admiuistr,ttion des 
postes espagnoles; 

5", l'Algérie, comme faisant partie fie la Franco ; la pt'inci
-pautó de l\lonaco et les bu!'eaux de poste françai.; étalllis à 
Tangee (l'vlaroc), à Shang-Hai (Chine) et à. z,mzib:Jr, comme re
levaut de l',tdministration des postes de Franco ; le Carnbodge, 
I' Anuam et le Tonkin, cornme assimtlés, quant au service postal, 
~t la colonie française de Cochiuchine; 

6•, les agences post.tles que l'administration des postes de 
Gibraltar entretient à Tanger, Laraiche, Rabat, Casa-blanca, 
Salll, Mazagan et Mogador (Maro ·) ; 

7•, los bureaux do poste que l'administration de la colonie 
anglaise de Hong-Kong entretient 1t Hoihow (Kiung--Schow), 
Canton, Sw;ttow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, 8hang--ll ti et 
Hankow (Chiue) ; 

H•, les établissements de poste indiens d' Aden, de Zanzihar, de 
Mascate, du Golfe Persique et de Guadur, cornme relevant do 
l'administration des postes de l'Inde Britannique; 

9•, la ltépublique de Saint-\larin et les bureaux italiens de 
Tunis et de Trípoli, de bar·barie, comme relevant de l'adminis
tratiou des postes d'Italie; 

10•, Ies bureaux de posto que l'administration japonaise a 
établis à Shang-Hai (China), à Fusanpo, ~t Genzanshin et 1t Jinsen 
(Coróe); 

II•, la Grand-Duché de Finlande, comme faisant partia inté
grante de l'Empire de Russie. 

XXXIX 

PROPOSITIONS FAlTES DANS I.'INTERVALLE DES RÉUNIONS 

I.- Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute 
administration des postes d'un pays de l'Union a lo droit d'adresser 
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aux nutres administrations participantes, par l'intermédiaire du 
bureau internation;tl, lles propositions concernantes les disposi
tions du present réglement. 

2.- Toute proposition est sonmise au procédé snivant: 
Un délai de cinq mais est laissé aux administrations de 

l'Union pour examiner les propo:;itions et pour faire parvenir au 
bureau international, le cas écheant, leurs observations, amen
dements ou contre-propositions. Les réponses sont réunies par 
les soins c:lu bnren,u international et communiquó"s anx adminis
trations avec l'invitation de se prononcet'. Los atlministmtions 
qui n'ont point fait parvenir leur vote dam; un ,\élai de six moix, 
à compter de la seconde circulaire du bureau inter·national leur 
notilhmt les observations apportées, sont consic:l.érées comme 
s'abstenant. 

3.- Pour devenir exécutoircs, los propositions doivcnt róunir, 
savoir: 

1 re, l'unanimité des sutirages, s'il s'agitde l'addition de nonveaux 
articles ou de la moditication des dispositions rlu pré~Ant article et 
des articles UI, IV, V, XII, XXVII, XXX, XXXI et XL; 

2°, les deux tiers des sutirages, s'il s'agit de la moditicalion 
des dispositions des articles 1. li, Vlll, IX, XI, XIV, X V, X VI, 
XVlll,, XIX. XX, XXI. XXlll, XXIV, XXV, XXVI, XX VIII, 
XXXIV, XXXVI, XXXVII et XXX\Ill; 

3", la simple majorité aboolue, s'il s'agit, soit de la modification 
des dispositions autres que ce\les indiquées ci-dess,JS, soit de 
l'interprétation des divcrses •lispositions uu réglement, sauf le 
cas de litigé prévu à l'article 23 de la Convention. 

4.- Le:; résolutions valahles sont consacrées par une simple 
notitlcation du bureau international à toutes les administrations 
de l'Union. 

5.- Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire 
que deux mois, au moins, apres sa notification. 

XL 

DURÉE DU m):GLEMENT 

Le présent rcglement sera exécutoire à partir du jonr de la 
mise en vigueur de la Convencion c:lu 4 juillet 1891. ll aura la 
même durée que cette Convention, it moins qu'il ne soit renou
velé d'un commun accord entre les parties intéressées. 

Fait à Vienne, le 4 juillet 1891. 
Pour l' Allemagne e't les protectorats allemands: Dr. v. Ste

phan.- Sachse.- Fritsch. 
Pour les E'tats~Unis d' Amérique: N. ]:f. B1·oohs.- 1Villiam. 

Potte1·. 
Pour la République Argentino: Carlos Calvo. 
Pour l' Autriche: Obentraut.- Dr. Hofmarm.- Dr. Lilienau.

Habbe,·ger. 



ACTOS DO l'ODEH EXECUTIVO 

Pour la Hungria: P. Heim.- S. Schrimp{. 
Pour la Belgique: Lichtervelde. 
Pour la Bolivie: 
Pou1· I e Brésil: Lu i:; Betim Paes Leme. 
Pour la Bulgario: P. M. l.Iattheeff. 
Ponr !e Chili: 
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Pour la l{épublique de ColomLie: G. Michelscn. 
Pour l'E'tat indépendant du Congo: Stassin.- Lichten>elde.-

Gamnt.- De Ci·acnc. 
Pont· la l{épubliquo de Costa-Rica: 
Pou!' le Danemark et lo~ colonies danoises: Lund. 
Pou1· l:t ltépublique Dominicaine: 
Pour l'E';;ypte : Y. Saba. 
Pour I'E'quateur : 
Pour l'Espagne ot les colonios cspagnoles: Fedel·ico Bru<, 
Pom•la Franca: ll:fontmarin.- J. de Selves.- Ansault. 
Pour les colonies françaises: J. Gabrie. 
Pour la Grande-Bretagne et diversas colonies britanniques: 

S. A. Blachwood.- H. Buxton Formrtn. 
Pour les colonies Britanniques d'Australasie : 
Pour Ir> Canada : A. B. Par,ct. • 
Pom· !'Inda Britanniquo: ii. M. Xisch. 
Pour la Greco: J. Gem·gantas. 
Pour I e Guatemala: Dr. Gotthelf Meye1·. 
Pour la Uópublique d'Halti : 
Pour !e Royaume d'Hawai: Eugene Borel. 
Pour la République du Homluras : 
Pour l'ltalie: Emidio Chiaradia.- Fel ice Salivetto. 
Pour !e hpon: Indo.- Fujita. 
Pour la République do LiLéria: Bm. de Steim.- IV. I\.oen-

tzer.- C. Goedelt. 
Pour !e Lnxembourg: il:fongenast. 
Pour Je Méxique: L. Breton y Vedra. 
Pour !e Monténégro: Obentraut.- Dr. Ho{mann.- Dr. Li-

lienau.- Habberger. 
Pour !e Nicaragua : 
Pour la Norvége: Thb. Heyerdahl. 
Pour le Paraguay : 
Pour !<Js Pays-Bas: Hofstedc.- Baron van de1· Felt:;, 
Pour les colonies neerlaudaises : Johs I. Perk. 
Pour le Pérou: D. C. Urrea. 
Pour la Perse: Genl. N. Semino. 
Ponr !e Portugal et los colonie,; portugaises : Guilhcl'll!ino Au

gusto de Barros. 
Pour la Roumanie : Colonel A. Gorjean.- S. Dimitrescu. 
Pour la Russie: Général de Besach.- A. Skalhotoshy. 

• Signature appos•'e, !e 24 aout 18Ql, par S. Ex. Mr. 1'.\mbassateur de 
. S. 1\l. llritannique i• Vienne. 
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Pour le Salvador : Louis Kehlmann. 
Pour la Sel'llie : SvetozaJ' I. Gvo;ditch.- Et. W. Popovitch. 
Pout' le Royliume de Siam : Luang Stwiya Nuvatr.- li. J(eu· 

chenius. 
Ponl' la Républif]UC Sud-Africaine : 
Pour la Sue le: E. vor1 Krusenstjerna. 
Pour la Sui se: Ed. llõhn.- C. Delessert. 
Pour la Regence de Tunis: Montmarin. 
Pour la Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pour l'Uruguay: Fede1·ico St!sviela Guarch.- Jose _G. Busto. 
Pour les E'tats-Uni:l de Vént'lzuéla: Carlos 1\Iatzcnauer. 

IV 

ARRANGEMENT CONCERNANT L'Í<:CIIANGE DES LETTRES ET DES 
BOiTES AVEC VAL!Wlt ntCLARl~E 

Conclu entre l' Allemagne, la Répuhlique Argentine, l' Autricho
Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie. la ltépub\ique de 
Cost:J.-Rica, le Danemark et le~ colonies d:J.noises, l'Ji:'gypte, 
l'Espagnc, la France et les colonies françai~es, l'ltalie, la Rcpubli
que de Libéria, le Luxembourg, la Norve:::e, le~ Pay.~-Bas, le Por
tugal et !e~ colonies portu:::aise~, la Roumanie, la Russie, le Sal
vador, la Serhie, la Suede, la Suisse, la Régence de Tunis et la 
Turquia. 

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays 
ci-dessus énumérés, vu l'article 19 de la Convention principa1e, 
ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté 
l'arrangement suivant : 

Article l 

1.- ll peut être expédié, de l'un des pays mentionnés ci-dessus 
pour un autre de cc~s pays, tles lettres contenaot des V;t\eurs
papier déclarées et des boites contenant des IJijoux et objets pré
cieux déclarées avec tlt:~surance du montant de ht déclaration. 

La participation au service des boites avec valeur déc1llrée est 
limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents dont les 
admioistrations soot convenues d'établir ce service dans leurs 
relations réciproques. 

2.- Le poiils maximum de boites est fixé h un kilogramme 
par envoi. 

3.- Les divers offices, pour leurs rapports respectif:>, ont la 
faculté de déterminer un maximum de déclaration de valeur 
qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur it 10.000 francs par 
envoi, et il est entendu que les di verses administrations inter
venant dans 1e transport ne sont engagées que jusqu'à concur
rencedu maximum qu'elles ont rcspectivement adopté. 



Ar.TOS ll:"l I'ODF:n P.XF:CUTIVO 593 

4.- Le;; Iettres et boites expédiées avec déclaration de valeur 
peuvent être grevées de rembourseme·1t jusqu'au montant de 
500 francs, aux conditions admi~es p<~.r l'article 7 de la Conven
tion princip:.tle. 

Article 2 

1.- La libertá du tr<~.nsit est garantia sur le territoire de 
chacun des pays adhérents, et la responsabilité das offices qui 
participent a ce transport est enga.gée dans les limites déter
minées par l'artícle 11 ci-apres. 

Il en est de même à l'ég·ard du transport marítima etrectué ou 
assui'é par Ies otflce~ des pays adhérents, pourvu touterois que 
ces offices soient en mesura d'accepter la resP.Onsabilité des 
valeurs à bord des paquebots ou bâtiments dont Ils font emploi. 

2.- A moins d'arrangement contraíre entre les offices d'ori
gine et de destination, la transmission des valeurs déclarées 
écbangées entre pays non limitrophes s'opere à découvert et par 
les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances 
ordinaires. 

3.- L'échange de lettres et de boites contenant des valeurs 
déclarées entre deux pays qui correspondent, pour las relations 
ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non 
participant au présent arrangement, ou au moyen de services 
marítimas dégagé de responsal!ilité, est subordonné à l'adoption 
de mesuras spéciales à concertar entre las a.dministrations das 
pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie 
détournée, l'expedition en dépêches closes, etc. 

Article 3 

1.- Las frais de transit prévus par l'arlicle 4 de la Conven
tion principale sont payables par l'office d'origine aux offices 
qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en 
dépêches closes, des lettres contenant de valeurs déclarées. 

2.- f<:n port de 50 centimes par envoi est ~ayable par l'office 
d'origine das boites de valeur déclarée à l administratiou du 
pays de destination et, s'il y a lieu, à chacuno des administra
tions ~,>articipant au transport ter1•itorial intermédiaire. L'office 
d'origme d01t payer, en outra, le cas échéant, un port de un 
franc à chacune do3 administrations participao! au transport 
marítima intermédiaire. 

3.-lnd4pendamment de ces rrais et ports, l'administl·ation 
du pays d'origiue est redevable, à titre de droit d'assurance, 
envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, 
envers chacune des administrations participant au transit ter
ritorial avec g-arantia de responsabilité, d'un droit proportionnel 
de 5 centimes pt\r chaque somme de 300 francs ou fraction de 
300 francs déclarée. 

Poder ExecuUvo i892 38 
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4.- En outro s'il y a transport par mer ltvec la même ga
rantia, l'administration d'origiue est re<levab!e, enver;:; chacun 
des otfices participant a ce transport, d'un droit d'assurance 
marítimo de 10 centimes par chaque sommo de 300 francs ou 
fraction de 300 francs 1léclaréA . 

.Article 4 

1.-La hxn dos lei treset dcs boi te.; contenant des valeurs dé
clarées tloit être acquittéa it 1\wance et srJ com pose: 

1•. pour les lettras, du port et clu droit 1lxe applicabl•)S à, une 
lettre recommenrlée du même poi1\s et ponr la même destination, 
-portet droit acf}nis eu entier h l'ol!ice •lxpêLliteur; - pour les 
boites, d'un port tle 50 ctmtinw,; pnr pays particip:mt nn trans
port territorial et lc cas échrant, d'un port do un franc par 
pays participant au transport maritime ; 

2•, pour les lettres etles IJoit~s,ll'un droitproporcionneld'assu
rance calculé, par 300 fraucs ou fraction de 3UO fl'ancs •léclarés 
à raison de lO centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre 
eux par un service maritime direct, et à raison de 25 contimes 
pour les autres pays; avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et 
l'autre cas, du droit d'as:>urance maritime prévu au derniur alinéa 
de l'article 3 lWér-Ment. 

Toutefois, comme mesura <le transition, est réservée 1t chacune 
des parties contractantes, pour tenir compte de ses convonance::; 
monétaires ou antros, ht taculté de percevoir un droit antre que 
celui indirtné ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas 
lj2 pour cent de la somme déclarée. 

2.-L'expé,Jiteur d'un envoi conteuant Lles valem·~; déclarées 
reçoit, sans frais, au moment uu d0pôt, un récúpis:;ê sommait'e 
de son envoi. 

3.-Il est formellomllnt convonu que, sauf 1bns le cas rle re
expédition pré~u au paragrapha 2 de l' article 9 ci-aprês, les 
lettres et les bnltes renrermant des valeurs <Mclarées ne penvent 
être frapppées h la charge des de•tinataires d'aucun droit postal 
autre que celui de remisa à domicil8, s'il y a lieu. 

Article 5 

Les lettres de valaur déclarée échangées par les admioistra
tions postales entre elles sont admises à la franchise de port et 
de droit d'assuranca dans les conditions déterminées par l'article 
li, § 2, de la Convention principale. 

Article 6 

1.- L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées 
peut obtenir ,aux condit!ons déterminées par l 'article 6 de la C ou-
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vention principale en ce qui concerne 1es ol:\jets recommendés, 
qu'il lui soit donné a vis ue la r&mise ue cet envoi au desti
nataire. 

2.- Le produit du droit applicable aux avis de reception est 
acquis en entier it l'olfice du pays d'origine. 

Article 7 

1.- L'oxpétliteur d'un cnvoi avec valonr déciat'<.!O peni lo 
ret.irer <lu service ou en fairo moditier l'auresso pour réexpó·lior 
cet envoi soit à l'interieur du pays de destination primitil', soit 
sur l'un quelconqne ues payscontractants, aussi longtcmps qu'il 
n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sons Je;; 
résorves déterminées, pour los correspontlancPS ordinaircs •·t 
rocommondóes, par l'article 0 de la Convontion prineipale. Co 
droit est lirnité, en ce qui concerne la modilication <les adros~es, 
aux envois dont la declaration ne depasse pas 500 francs. 

2.- 11 peut de mêrne demandar la remise 1t domicile par por
teur spócial, aussitót aprcs l'arriven, anx cmHiition,; et sous lcs 
reserves tixées par l'article I:~ de ladite Convontion. 

Est toutefois reservee à l'office du li•m de dcstination la fa
culte de faire remettre par exprê;; un avis <l'arrivée de l'envoi 
au lieu de l'envoi lui-meme, lorsque ses reglements intérieurs le 
comportcnt. 

Article 8 

1.- Toute declaration ft•audulcu~e rle Yalour snpérienro it l:t 
valeur reellement insérée d:ms une lettt·e ou dans une boite est 
interdite. 

En cas de déclaration frauduleus<) de cctte nature, l'expé
<liteur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice dos pour· 
suítes ju<liciaires que peut comportar la législation du pays 
c!' origine. 

2.- ll est également interdit d'insérer dans les boites avec 
valeur declarée, des lettres ou notes pouvant tenir lieu de cor
respondance, des monnaies ayant cours. des billets de banque ou 
valeurs que!, conques au porteur, des titres et des objets ren
trant dans la catégorie des papiers d'affaires. 

Il n'est pas donné cours aux objets tombant sous le coup ue 
cette interdiction. 

Article 9 

~--Une letlt•e ou boite de valeur declarüe réexpédiée, par 
smte <lu changement de résidence du destinataire, it l'interieur 
du.pay:;; de destination, n'est passible d'ancune taxe supplémet~
tatre. 
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2.- En cas c'e réexpédition sur un dos pays contractants autre 
que le pays de destination, les droits d'assurance fixés par Ies 
paragraphes 3 et 4 de l'article 3 du present arrnngemeut sont 
})erçus sur I e destinataire, du cbef de la réexpédition, ao profit 
de chacun das offices intervenant dans le nouvean transport. 
Quancl il s'agit d'une boite avec valeur déclarée, i! et't perçu en 
outre le port fixé au § 2 de l'article 3 susvisé. 

3.- La réexpérlition par suite de fausse direction ou de mise 
en rebut ne donne lieu à aucune perception postale supplémen
taire à la charge du public. 

Article 10 

1.- Les boites avec valeur déclarée sont soumises à la Jégis
lation du pays d'origine ou de destination, en ce qui concerne, à 
l'exportation, Ia re1>titution das droits de garantia, et, â. l'im
portation, l'exerr.ice du contrôle de la garantia et de la douane. 

2.- Les droits tlscaux et trais d'essayage exigibles à l'impor
tation, sont perçus sur les destinataires lors de Ja distribution. 
Si par suíte de changement de résideoce du destinatait•e, de 
ref•JS-ou-pour toute autre cause, une boite de valeur déclarée 
vient à être réexpédié3 sur un autre p11ys participant à l'écha.nge 
ou renvoyée au pays d'origine, ceux des frais dont il s'agit qui ne 
sont pas remboursables à la réexportation sont répétes d'otflce à 
office pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur. 

Article 11 

1.- Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre ou une 
boite contenant des valeurs déclarées a été perdue, spoliée ou 
a variée, l'expediteur ou, sur sa demande. le destinataire, a droit 
à une indemnité correspondant au montant réel de la perta, de 
la spoliatioo ou de }'avarie, à moins que le dommage n'ait eté 
causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne pro
vienoe de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse 
dépasser en a•1cun cas la somme déclarée. 

2.- Les pays disposés à se cbarger des risques pouvant dé· 
ri ver du cas de fot·ce majeure, sont autorisés à percevoir de ce 
chef une surtaxe dans Jes limites tracées par le dernier alinéa. du 
§ I de l'article 4 du présent arrangement. 

3.- L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'adminiS· 
tration dont releve le bureau expéditeur. Est réservé à cette 
administration le récours contre l'administration responsable, 
c'est-à-dire, contre l'administration sur le territoire ou dans le 
service de laquelle parte ou la spolation a eu Iieu. 

Dans le cas oü l'office responsable aurait notifié à l'office 
expéditeur de ne point etrectuer le {layement, il devrait rem
bourser à ce dernier office les frais qm seraient la conséquence 
du non-payement. 
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4.- Jusqu'à preuve du contraíre, la responsahilité incombe à 
l'adminbtration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, 
ne peut étahlir ni la rlélivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, 
la tran~mi:>sion reguliere á L' Administration suivante. 

5. - Le payement de L'inrlemnité par l'office expéditenr doit 
avoir lieu le plus ttit possil.Jle et, au plus t;u·d, dans le délai 
d'un an à partir du jour de la réclamation. L'otnce re~ponsable 
est tenu de rembour~er, sans retard et au moyen d'une traite ou 
d'un mandat de poste, à l'office expéditeur, le montant de 
l'indemnité payl'e parcelui-ci. 

6. - li est entendu que la réclamation n'est admise que dans 
le rlélai cl'uu an à partir du dépôt à la poste de la lettra por·tant 
déclaration ; passé ce termo, le réclamaut n'a droit à aucune 
indemnité. 

7. - L'administration, pour le compte de laquelle est operá 
le remboursement du montant des va\eurs déclarées non parva
nuas à de,tination, est sul.Jrogée dans tous les dl'Oits du proprié
taire. 

8. - Si la perte, la spoliation ou !'avarie a eu lieu en cours 
de transport entr·e les lmreaux d'échange Je deux pays limitro
phes, sans qu'il soit possible d'étal.Jlir ~ur leque\ des deux: terri
toire,; le fait s'est accompli, Les deux administrations en canse 
supportent le dommage par moitié. 

li en est de même en cas d'échange en dépêches c\oses, si la 
perta, la spoliation ou l 'avarie a eu li eu sur \e territoire ou dans 
le service tl'un office interméc.liaire non r•'sponsable. 

9. - Les administrations cessent d'être responsab\es des 
valeurs déclarées continues dans les envois dout les ayants 
droit ont donné reçu. 

Article 12 

I. - Est réservé le llroit de chaque pays d'appliquer, aux en
vois contenant des valeurs décl:lrées à de~tination ou prove
nant cl'autres ptys;ses !ois ou reglements intérieurs. en tant 
qu'il n'y est pns dérogé par le présent arrangement. 

2. - Les stipulations d11 présent arrnngement ne portent pas 
restriction au droit des partias c lntractantes de maintenir et de 
conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir 
et d'ét;lblir des nnions plus restreintes, en vue de l'amélioratiou 
du service des letres et des boites contenant des valeurs 
déclarées. 

Article 13 

Chacune des administrations des pays contractants peut, dnns 
dos cit·constances extraor•linaires de natura àjustilier la mesura, 
suspendre temporairem·mt le service des valeurs dec\arées, tant 
it l'expedition qu'à la réception et d'une maniere générale ou 
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pn.rtielle, sons ln. condition d'en donner immédiatement a vis, 
au h'!soin par le télégraphe, 1t l'administration ou aux atlminis
trations in téressées. 

Article 14 

Los pays de l'Union qui n'on point pris part an présent 
arrangement sont admh; h y adhérer sur leur demande et dans 
la forme prescrita par l'article 24 de la Convention principale, en 
ce qui concerne les adhésions it l'Union Postale Universelle. 

Article 15 

Les administrations des postes des pays contractants rt~glent 
b forme et le mude de transmission des lettres e des boites con
tenant des valem·s déclarées et arrêtent toutes les :mtres mesu
ras de détail ou d'ordre necessaires pour assurer l'exécution du 
présent arrangement. 

Article 16 

I. - Dans l'intervn.Jie CJlli s'éronlc Pntre Jes réunions 
prévues it l'urticl<3 25 de la Conventiou princip~lle, tonto admi
nistration <los postes d'un des pay,; contractants a le droit 
d':ulresser aux autre~ administrations participantes, par !'inter· 
métliaire du bureau internacional, des pt•oposi tions concernant 
le service des lettres et des hoites avec valem· <lécl"rée. 

2. - Toute proposition est soumise au procéLlé déterminé par 
le § 2 rle l'article 26 de la Con vention princi pale. 

3.- Pour devenir exécutoires, les propositions tloivent reunir, 
savoir: 

I•, l'unanimité des suffrag-es, s'il s·agit de l'adtlition rle nou
veaux articles ou de la moditlcation des dispositions du présent 
article et eles articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 et 17; 

2°, JeS deux tiers des l'Uffrages, s'iJ S'agit de Ja morlification ueS 
dispositions du pré~ent arrangemcnt, nutres que cclle,; des arti
cles I, 2, :~, 4, 5, 7, 11, lG et 17; 

3", la simple mnjorité absolue, s'il s'ag'it de l'intcrprébttion rles 
uispositions du présent arrangement, sauf le cas de litige prévu 
it l'article 23 de la Convention princi pai e. 

4.- Les résolutions valables sont commcrées, dans les deux 
premiers cas, par une déclaration diploma tique et, dans le troi
sieme cas, par une notitication administrativa, selou la forme 
indiquée à l'article 26 de la Convention principale. 

5.- Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire 
que deux mois, au moins, apres sa notification. 
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Jhticlc li 

1.- Le present arrangement entrcra en viguer le ter juillct 
1892 ct il aura b même duree que la Convention princivale, sans 
préjndice du Llroit, réservó à chaque pays, de se rotii'f'l' dt> cet 
arrangement moyennant un avis donné un an iL !'avance. par 
son gouvernement au gouvernement de la Conf'é(\ération 
Suisse. 

2.- Sont abrogées, à partir du jour de la mise iL exócution du 
prêsent al'!'angemeut, toutes lüs dispositions convennes antó
rieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs 
administrations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliahles 
avec les termas du present arrangement, et sans préjudice O.es 
dispositions de l'article 12 precédent. 

3.- Le present arrangement sara ratift8 aussitót que fait·e sa 
pourra. Les actes de ratification seront édtangós à \'ienne. 

En foi de quoi les plenipotentiaires des pays ci-dessous enu
merés ont signe present le arrangement à Vienne, le 4 juillet 
1891 

l'our l'Allemagne: D·1·. V. Stcphnn.- Sachse.- Frit.<ch. 
l'our hL H.épubliqne Argcntilw: Gu·lo.< Calvo. 
Pour la Belgique: Lichtervelrle. 
Pour le Brésil: Luiz Betim Paes Le,lle. 
Ponr la Bul!!aric: P. Jlf. Jliotth.eeff'. 
Pour l:i ltépnblirpw de Costa-Rica: 
Pom· '" Dauenwrk ct lo~ cnlonks danoiscs: Liuul. 
POU!' l'l~g-ypto: Y. Saba. 
Pour l'I~~pagne: Ferlerôco Ba,s. 
Pour l'Autritlw: Obentnwt.- Dr. Ho[nwnn.-Dr. Lilienrw.-

IlaiJber.fJel·. 
l'our la Hongrie: ll. lleim.- S. Sch1·iwp(. 
Pour In Norvege: Thb. Heyerdahl. 
Pour les Pays-B,\S : Ilo(terle.- Bm·on vnn da Felt~. 
Pour l•J Por·tug,tl ct les colonies portugaises: Gr.tilhermino ,1.u-

gusto de Barros. 
Pour la Roumanie: Uolonel ;1. G01:jean.-S. Dimit1·escu. 
Pour la H,n~sic: General de Besrrch.- .'!.. Skalhovshi. 
Ponr le Salvado!': Louis Ii:ehlmann. 
Pout• la Franco: Jiontmarin.- J. de Selves.-.1nsaltlt. 
Pour los coloniPS f••ançnises : C. Gabrie. 
Pom· l'ltalic: Emidio Chiaradia.- Felice Salivetto. 
Ponr la République Je Libér·ia: B. de Steim.- 1V. 1\'ocnt::cr. 

- C. Goedelt. 
Pour· !e Luxernbourg: Mongenast. 
Ponl' la Serbic: Svetozar J. G~ozdilch.- Et. 1V. Po1wvitc!J. 
Pour lu. Suéde: E. von Krusenstjerna. 
Ponr la Snisse: Ed. Hühn.- C. Ddessel·t. 
Pour la H.égerJCe de Tunis: llfontmarin. 
Pour la Turquia: E. Petacci.- A. FoJu·i. 
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v 

REGLE.IIIENT DE D~TAIL ET D'O::tDRE POUR L1EXECUTION DE L' AR· 
ItANGEJIIENT, CONCEH.NANT L'ECHANGE DES LETTRES ET DES 
DO ÍTES A VEC V ALEUR DÉCLAREE 

Conclue entre l' Allemagne, 1:1. Rép11hlique Argentina, 1' Autriche-Hon
grie, la Belgique, le Bré.~il, la Bulgarie, la République de Costa
Rica, le Danemark et les colonies danoises, l•mgypte, l'Esp·• gne, la 
Ft"ance et les colonies françaises, l'Italie, la Itépublique de Libéria, 
le Luxembout"g, la NorvP.ge, les P~ys-BM, le Portugal et les colonies 
portugaises, La Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbil.l, la Suede, 
la Suisse, la Régenc~ de Tunis et la Turquia. 

Les soussignés, vn l'article 19 de la Convention principale et 
l'article 15 de l'arrangement concernant l'échange des lettres 
et des boites avec valeur déclaré, ont au nom de leurs adminis
trations respectivas, arrêté d'un commun accord les mesures 
suivantes pour assurer l'exécution du dit reglement. 

I.- Les adminbtrations postales tles pays a.thórents qui 
entretiennent des se1·vices maritimes rPgnl·ers ntilisés pour le 
transport de>; correspon•lances ordiuai•·es, dans les ressods de 
l' Union, désignent aux o!Tices des nutre.;; pays adhürents ceux 
de ces service~ qni peuvent être atrectés au transport des lettres 
et des hoite~ contenaut des valeur;:; déclarées, avec garantia de 
responsabilité. 

2.- Les administrations des pays contractantes se notillent 
mutuellement, au moyen de tableaux conformes au modele 
A ci-:mnexé, sa v oi r: 

]r•, la nomenclatura des pays par rapport auxquelles elles 
peuvent respedivement servir cl'inl<'rmélli:~ires pour le 
transport des lettres et des boites de valem• déclaré-3 ; 

2", les voies ou vertes à l'ncheminement des •lits envois, 
à partir de leur entrée sur les territc>ires ou dans leurs 
services ; 

3", !e montant, pour cl1aque destination, des sommes a 
leur bonitler, à titre de frais de transport, par l'office qui 
le transmet des boites ; 

4", Je montant des droits d'assurance qui doivent leur 
être égalément boniflés pour chaqne de.-;tination, par l'office 
qui Jeur livre des Jettres ou des lloites it decouvert. 

3.- Des administrations des pays hors d'Europe et l'office 
ottoman ont la faculté de re~treindre à certains bureaux le ser
vice des envoies avec valeur declarée. Des administrations 
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qili usent de cette faculté doivent notifier, aux autres offiees 
partidpants, la liste de ceux de leurs bureanx à destinations 
desquels il peut êtro admis des envois avec valeur dédaree. 

4.- Au moy.m des tabl aux A reçu de ses correspondants, 
chaque administration determine les voies à employer pour la 
transmission de ses valeurs déclarées et les droits à percevoir 
sur.Ios expéditeurs d'apres les conditions dans lesquelles s'etrectue 
le transport intermédiaire. 

5.- Chaque administration doit faire connaítre directement, 
au premiar office intermediaire, quels sont Jes pays pour les
quels elle se propose de lui livrar à découvert des lettres et des 
boites contenant des valeurs déclarées. 

11 

1.- Les lettres o)ntenant des valeurs déclarées ne peuvent 
être admises que sous une enveloppe fermée au moyen de cachets 
en cire fine, espacés, reproduis 10t un signe particnlier et appli
quées en nombre suffisant pour retenit· tons les plis d'enveloppe. 
11 est interdit d'employer dcs envelopt,es it hords coloriés. 

2.- Chaque lettre rloit, d'alleurs, être conditionnée de ma
niere qu'il ne puisse être porté atteinte à son contenu sr.tns 
endommager extérieurement et visiblement l'onveloppe ou les 
cachets. 

3.- Les timbres-~oste employés à J'atfr,mchissement doivent 
être espacés, atin qu'ils ne puissent ser·vir à caclter les lésion:; rle 
l'enveloppe. Ils ne doivent pas non plus être repliées sur les deux 
face;; de l'enveloppe de mnniere à couvrir la bourdure. 

4.- Les uij mx ou objet!:' précieux sont reufermés tlans des 
boites en bois n'excédant pas 30 centimetres en longueur, 10 
centimetres en largeur et lO centimetres en h mtour, et dont les 
parois doivent avoir au moins 8 millimetres d'épaissenr. 

5.- Les boites de valeur déclarée doiv•mt être entourées d'un 
croisé de ticelle solide, sans nccurls, en dont les deux bouts sont 
réunis sons un cachet en cire tine portant nne empreinte parti
culiere. Les boites sont, en outro, scellées, sur les quatre faces 
latérales, de cachets identiques. Les faces supérieure et infé
rieure doivent être recouvertes de papier blanc, ponr recevoir 
l'adresse du destinataire, la déclaration de la valem• et l'em
preinte dos timbt•es de service. 

6.- Les lettres et boites contenant des valenrs déclarées 
adressées sous des initiales, ou dont l'adresse est indiquéc au 
crayon, ne sont pas admises. 

Ili 

I.- _La déclaration des valeurs doit être exprimée en francS 
et cenhmes ou dans la monnaie du pays d'origine, et être inseri te 
par l'expéditeur sur l'adresse ele l'envoi en toutes lettres et en 
chiffres, sans rasure ni surcharge, même approuvé;;. 



602 ACTOS DO PODER t;XECIJTl\"0 

2.- Lorsque la déclaration est formulôe en une monnaie 
autre que la monnaie de franc, l'oJiice du pays d'origine est 
tenu d'en opérer la réduction en cette derniore monnaie, au pair 
en indiquant, par de nouveaux chifi'res, plncés à. cr.tó ou au
dessous des chitires représentatifs du montant de la. tléc:lara.tion, 
l'équivalent de celle-ci en ft•ancs et centimes. Cette dbposition 
n'est pas applicable aux relations directes entre pays n.yant une 
monnaie commune. 

3.- Les buites de vn.leur déclarée doivent être acompagnées 
do décln.rations en douano conformes ou a.nalogues au modele 
Bici-joint, dans les relations qui comportent l'emploi de sembla
bles d<iclarations. ll appartient aux administrations intéressées 
d'adresser une notification à ce sujet aux olfices correspondants, 
et de leur indiquer le nombre des déclarations en do nane à join
dre aux envois. 

IV 

Les dispositions de l'article 13 de la Convention principale et 
de l'article XXX de son reglement de détail et d'orclre sont 
respectivement applicables en cas de demande, soit de remise par 
expres, soit de retrait ou de changement d'aoJresse d'une lettre 
ou boite avec valeur declarée. 

v 
Lorsqne dos circonstances fortuitos ou los r ;clamations des 

intér·essós viennent à révéler l'existence d'tme cléclamtion fran
duleuse de valeur supérieuro it ta valenr réelle insór·éB dans 
une lettre ou bofte, avis en est clonné à l'adrninistration du 
pays d'origine, dans le plus bref délai possihle et, !e cas échéant, 
avec les pieces de l'enquête à l'appui. 

VI 

I.- L e poids exact, en grammos, rle chaquo lettrtJ ou boi te 
contenant des valeurs déclarés doit être inscrit sur l'envoi, pn.r 
l'office d'origine à l'angle gauche snpérieur ele h suscription. 

2.- L'envoi est, en outro, frappé par le burnau d'oT'igine, du 
cõté de la suscription, du timbre indiquant lo lieu et la rlate du 
dépõt et, le cas échchnt, du timbre ;;pecial en us:1ge rlnns le pays 
d'origine pour les lettres ou boitos contenant eles v::tl<~nrs Llé
clarées. 

3.- Le bureau destinataire applir]IIe, an ve!'so, son propre 
timbre h la date de Ia réception. 

VII 

1.- La transmission des envois contenant des valeurs décla
rées, entre pays limitrophes ou reliés eutre eu:s: 'lU moyen 
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d'un service ma.ritime rlirect, est effectuée par cma eles bu
reaux d'échunge que les deux olliccs corresponuant~ désignent 
d'un commun accord à cet effet. 

2.- Dans les rapports entre pays séparés par un ou ]Jlu
sieurR intermérliaires, los lettres et boites de valem· déclarée 
doivent toujours suivro la voie la plus rliructo et êtt·c livróes 
à decouvert au premiar olliee intermédiaire, si cet ollice est 
à. même d'assurer la tr;msmission dan::! les couditions déter
minóes par l'article [ du présent rcg-lemeut. 

3.- Toutefois, est réservée aux otficm,; correspondants la fa
culte de s'entendre, soit pour écharger des valem• . .; déclarées 
en dé[Jêches closes au moyeu das services d'un ou tle plusieurs 
pays intermédiaires participant ou nou à l'arrangement, soit 
pour as~urer la transmission 1t découvert par eles voies dé
tournées, au cus oü ce mode de transmission ne comporte pas, 
par la voie directe, la garantia de responsabilité sm· tout lo 
parcours. 

YIII 

1.- Les lettres et les boitr>s conten:mt dPs valcurs déclarées 
sont inscritas par le hureau d'óchange expéditeur sur· ues feuil
les d'envoi spéciales, conformes au mOLlele C annexé an pl"ésent 
rôglomcnt, avec tous les détails que ces formules com
portent. 

2.- Elles formrmt avec cette feuille un ou tleux paquets 
spéciaux qui s0nt ticelés et enveloppés de papier sol itle, plus 
ficelós extérieur-ement et cachetés à la cire fine sm· tous les 
plis, au moyen du cachet du bureau cl'échange oxpérliteur. Ces 
paquets portent ponr suscription les mots «valeur,; rléclarées » 
ou « lettres de valeur dó ~laréeS>> et « boitcs de valeu r décla
rée», avec indication, au-desoous, du poirl:; hrut en grammes. 
lls doivent être insérés r~n centre d:.J la dépêche. 

3.- ~a prc);;ence on, s'il y a lieu, l'abseuco de tels paquets 
dans une dépêche est constatée au l>as riu tahle:m n. l rle la 
feuille d'avis, sons le titre « l{ecommenrhtion cl'nlfi.~e>> et, suivant 
le c;~::;, par une note ainsi conçue: « Un paquet de valeurs dé
clarées, un paquet de lettres de valeur déclarée, un paquet de 
hoites de valeur déclarée pesnnt. .. gramme,; »; ou bien « Pas 
de valenrs dóclarées à expédier ». 

4.- Le paquet ou les paquets de valem· déclar.'·e sont réunis 
par un cri sé ~e ficelle au paquct des objets recommcnclés; it ces 
paquets t'êums est attachée extérieuremeut l'envclnppe spéciale 
renfermant la feuill•1 d'avis. 

5.- Toutes los fois qu'un des deux offices corre,;ponclants ré
clame la séparatwn, les boite:'l de valeur déclaréo rloiveut être 
dócrite" sm· de,; formules C distinctes et être emh<tllées separé
ment. En parei! c:ts, les paquets ouJsac,; renfermant les deux ca
tégories d'envois de valeur declarée sont réunis au p:tquet ou 
sac des objets recommendés. 
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6.- Les avis de réception des envois de valem• déclarée sont 
traités conformément anx rlispositions des articles IX et XI du 
roglement de détail et d'ordr·e pour l'exécution de la Conven
tion !JI'incipalo. 

7.- Les •lisposi!lons dn pré;ent article peuvent être morli
fiées d'un co ~:mun accord entre deux otllces correspondants, 
dans las relations oh ces dispositions seraieut incompatibles avec 
!e ré~ime particulier de l'nn d'eux. 

IX 

1.- A la récaption d'un paquet de valeur dêclarée, le bureau 
d'échange de~tim•taire commence par rechercher si ce paquet ne 
présente aucune irrégularité, soi.t dans sou état ou sa confectiou 
extérieur•l1 soit dans l'accomplissement des formalités auxquelles 
la transmi::;sinn est soumise par l'article précédent, li vérifie 
également \e poids brut du paquet. 

2.- Ce bureau procéde ensuite à la vérification pnrticuliere 
des envois contenant des valeu r;; déclarées et, s'il y a lieu, à 
la constatation des manquants ou autres irrégularités, ainsi qu'à 
la rectitication des feuilles d'envoi, en se conformant aux regles 
tracées pour les objets recommenclés par l'article XIV du regle
ment de détail et d'ordre de la Convention principale. 

3.- La constatation soit d'un manquant, soit d'une altération 
ou irrPgularité de nntul'e à eng:tg-er la responsabilité des admi
nistrations respectivas, est opérée au moyen cl'un prorés-verbal 
qui est transmis, accompagué des enveloppe:;, ficelles et cachets 
du paquet, à l'arlministration centrale clu pays anquel appar
tient I e bureau d'échange destinataire. Un double de ce tlocument 
est en mêmrJ temps adressé, sons recommendation d'offi :e, à 
I' Administration central e à laquelle ress01'tit le bnreau d'échange 
expéditeur indépeudamment du bulletin de vérification à trans
mettre imm8diatement à ce bureau. 

4.- Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, 
le bureau d'échange qui reçoit d'un bureau corr·espondnnt un 
envoi insnffisammfmt en,bnllé ou r~varié doit y donnei' cours 
.apres l'avoir emballé de nouveau, s'il y a lieu, en conservant 
autmt que p0ssible l'emballage primitif. En parei! cas, le poids 
de l'envoi doit être consta tê avant et aprês le nouvel emballuge. 

X 

1.-. Les lettres et les boites de valeur déchrée réexpédiées 
par sUtt de fansse direction sont acheminées sur l'3ur destination 
par la voie 1>1 plus rapide dont peut disposer I'office réexpéditeur. 

Lorsque la réexpedition entraine restitution des envois de 
l'espece à l'office expéditeur, les bouiilcations inscritas à la 
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feuille d'envoi de cet o!Hce sont annulées et le bureau d'échange 
réexpeditenr livre ces envois pour mémoire à ~on correspondant, 
apràs avoir signalé l'erreur par un tmlletin de vérification. 

Dans !e cas contraíre, et si las 1lroits bonitlé.> à l'office réex
péditeur sont insutHsants pour couvrir sa part de ces droits et Ias 
frais de réexpédition qui !ui incombent, il se crédite de la diffé· 
rence en forçant la somme inscrita à son avoir sur la feuille 
d'envoi du lmreau d'échange expé.liteur. Le motif•le cette recti
fication est notitlé audit bureau au moyen d'un bulletin de 
vérification. 

2.- Les lettres et boites de valeur déclarée réexpérliées, par 
suíte du changement de résidence des destinataires, sur un des 
pays contractants, sont f~appées du timbre T par l'office réex
pêditeur et grevées à Ia chnrge du destinataire, par l'office 
ilistributeur, d'une taxe représentant !e droit revenant à ce 
dernier office et, s'il y a lieu, à chacun des offices intermé
diaires. 

Dans ce dernier cas, le premiar office intermédiaire qui reçoit 
une valeur déclai•ée reexpédiée se crédito du montant de son 
droit vis-d-vis de l'office auquel i! livre cet envoi, et ce dernier, 
à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermédiaire, répete sur 
l'office suivant son propre droit cumulá avec celui dont i! a 
tenu compte à l'office précédent. La même opération se poursuit 
dans les rapports entre les différents offiees participant au 
transport jusqu'à ce que l'envoi parvienne à l'ofllce distrihuteur. 

Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours ultérieur 
d'un envoi réexpédié sont acquittés au moment de la réexpédi
tion, cet envoi est traité comme s'il était adressé directement du 
pays reexpéditeur dans le pays de destination, etremis sans taxe 
au destinataire. 

3.- Toute Iettre ou boite de valeur déclarée dont le destina
taire est parti pour un pays non participant au présent arran
gement, estrenvoree immédiatement en rebut au pays d'origine, 
pour être rendue a l'expéditeur, à moins que l'office de la pre
miàre destination ne soit en mesura de la faire parvenir. 

4.- Les envois de valeur déclarée qui sont tombés en rebut, 
pour quelque cause que ce soit, sont réciproquement renvoyés 
aussitôt apràs leur mise en rebut et par l'inter·médiaire des bu
reaux d'échange respectifs. Ce:> envois sont inscrits pour mé
moire sur la feuille spéciale C avec la mention « Rebti.tS:. dans la 
colonne d'observations et compris dans le paquet iutitulé « Va
leurs déclarées ». 

5.- Si des boites de valeur déclarée réexpédiées sur un autre 
pays par suíte de changement de résidence du destinataire, ou 
tombées en rebut, sont grevées de frais accessoires de véritlca
tion non remboursables lors de la réexpédition, le montant en 
est portá au débit de l'ofllce correspoudant, dans la colonne 9 
de la feuille d'envoi, avec iudicatioo sommaire en regard, dans 
la colonne 10, de la natura des frais de l'espece à recouvrer sur 
le destinataire ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'es-· 
syage, etc.) 
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XI 

,Jusqu'1t preuve da contraíre, l'administration qui a transmis 
une lettre ou une boite contenant de valeurs declarées 1t une 
autre administration, est déch'lrgéo de toute responsabilité par 
rapport it ces valeurs, si !e bureau d'échange :tll']nel la lettre 
Oll la hoite :t eté livrées n'a. pas fait parvenir, par le premiar 
conrrier, it l'ndministratiou expédiirice, nn proce;;-verbal consta
taut l'absenca ou l'altération Svit du paquP.t entier tles valcurs 
déclarées, soit de la lettre ou de la boite elle-même. 

xn 

Les prix dus it cltaquo office pnrticipant, conformément au 
premiar paragraphe de l':~rticle 3 de l'arrangement, pour le 
transit territorial ou maritime des lettt·es ave<! valem· dccLtrée, 
sont calcules dans !e:; conditions fixées par l'article XXIV du rU
glement de détail et d'ordre de In. Convention pl'incipale. 

XIII 

1.- Chaque administration fait etablir mensuelloment, par 
chacun de ces bureanx d'échange e pour tous les envois reçus 
des lmrer1ux d'échange d'un seul et même o!Hce, un état, con
forme au modele D annexé n.u préseut rêg-lement, des sommes 
inscrites sur clmque feuille d'envoi, soi ií son credit, pcmr sn. 
part et celle de chacune des a<lmini~trations inth·essó<.'S, s'il ~t 
lieu, dans les taxes de transport (boites seulement) et dans les 
droits d'assurance perçus par l'office expéditeur ; soit à son déuit, 
pour ta parte revenant aux otfices intermé<.liaires, en cas de ré
expéàition ou de mise eu rebut, dans les droits postaux et les 
frais de vérification à recouvrer sur Ies destinataires ou sur les 
expéditeurs. 

2.- Les états D sont ensuite récapitulés par !e soins de In. 
même administration dn.ns un compte conforme au modele g, 
également annexé au présent rêglement. 

3.- Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles 
d'envoi et, s'it y a liett, des bulletins de vérification y aiTéronts, 
est soumis lt l'examen de l'olflce correspondant dans le courant 
du mois qui suit celui auquel il se rapporte. 

4.- Les comptes mensuels, arres avoir óté vérifiés et acceptés 
de part et d'autre, sont résumés dans une compte général 
annuel par les soins de l'administration créditrice, sauf autre 
arrangement à prendre par les offices iutéressês. 

5.- La liquidation du compte général des valeurs déclarées 
s'opere eu même temps que celle du compte annuel des frais 
de transit aft'érents aux correspondances ordinaires ; Ies soldes 
des deux comptes dont il s'agit sont réduits par balance, toutes 
les fois qu'ils sont respectivement contraíres. 
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XIV 

I.- Le;; administrations se communiquent reciproquement 
par l'intermédiaire r!u bureau internationai et trois mois avant 
la mise 1L execution de l'arrangement, savoir : 

F', lo tarif eles droits d'assurance applicable dans leu r 
SPrYiec aux lettrPs et :ntx uoites de valeur rléclarée pour 
chacun rios pays contraclants, eu conformité de l'articlc 4 de 
l'arrangement et de l'article I du présent reglenJODt; 

2•, le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en 
usage dans Jeur service pour les valeurs déclarées ; 

3•, le maximum jus.1u'it concurrence duque! elles arlmet
tent les mleurs úéclarées, par application de l'article prcmier 
de l'arrangement. 

2.- Toute modification apportée ulterieurement il J';,gar,J de 
l'un ou l'autre dos trois points ci-dessus mentionnes rloit t~tre 
notifiée, sans retard, de la même maniêre. 

XV 

1.- Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues 
tt l'article t5 de la Convention principale, toute administration 
des postes d'un pays de l'Union a lo droit d'adl'e~ser aux autres 
admini~trations participantes, par intermérliaire du burea.u inter
national, dos propositions pour Ia moditication ou l'interprétation 
du présent reglement. 

2:- Toute proposition est soumise au procédé determino par 
l'artide XXXIX du rüglement de dêtail et d'ordre de la Con
vention principaie. 

3.- Pour devenir exécutoires, Ies propositions doivent reunir, 
savoir: 

Ire, I'unanimité des sutrraA'eS, s'il s'agit de :ulàition de 
nouveaux articles, de Ia modification du présent article ou 
de l'article XVI ; 

2°, les deux tiers rles suffl'ages, s'il s'agit de la mmlitlca
tion des article3 li, III, VI, Vil, VIII, IX, XI et XII ; 

3", la simple majorité ahsoiue, s'il s'agit de la mo,lification 
des autres articles ou de l'interprétation des diversas dispo
sitions du présent reglement, sauf le cas de litige pl'évu à 
l'article 23 de la Convention principale. 

4.- Les résolutions vaiables sont eonsacrées par une simpie 
modification du bureau internationai it toutes Ies administra
tions de I' Union. 

5.- Toute modification ou résolution adoptée n'6st exécutoire 
que deux mois au moins apressa modification. 
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XVI 

Le présent rêglement sera. exécutoire à. partir du jour tle la 
mise en vign~ur de l'arrangement. 11 aur.~. la même durée que 
cet arrangement, à moins qu'il ne solt renouvelé d'un commnn 
accord entre les pa~·ties intéressées. 

Fait à. Vienne, le 4 juillet 1891. 

Pour l'Allemagne: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsclt. 
Pour la République Argentina: Carlos Cal.,o. 
Pour l'Autriche: Obentraut.- Dr. Hc'{mann.-"nr. Lilienau. 

- Habberger. 
Pour la Hongrie: P. Heirn.- S. Schrimpf. 
Pour la Belgique : Lichter.,elde. 
Pour la Franca: Montmarin.- J. de Sel,es.-Ansault. 
Pour les colonies françaiscs: G. Gabrié. 
Pour l'Italie: Emidio Chiaradia.- Felice Sali,etto. 
Pour la République de Libéria: B. de Steim.- W. Koentze1', 

- C. Goedelt. 
Pour le Luxembourg: Mongenast. 
Pour la Norvege : TM. Heyerdahl. 
Pout• les Pays-Bas: Hofstede.- Baron "'an der Felt:;. 
Pour !e Portugal et les col•mies portugaises : Guilhermino 

Augusto de Ba1·ros. 
Pour le Brésil: Lttiz Betim Paes Leme. 
Pour la Bulgarie : P. M. Matthee(f. 
Pour la République tle Costa-Rica : 
Pour le Danemark et les colouies danoises: Lund. 
Pour l'Egypte: Y. Saba. 
Pour l'Espagne: Federico Bas. 
Pour la Roumanie : Colonel A. Gorgean.- S. Dimitrescu. 
Pour la Russie : Général de Besch.- A. Skalko,sky. 
Pour le Salvador: Louis Kehlmann. 
Pour la Serbie: Suetozar J. G"'ozrLitch.- Et. W. Popovitch •. 
Pour la Suêt:le: E . .,on Krusenstjerna. 
Ponr la Suisse : Ed. Héihn.- C. Delessert. 
Pour la Régence de Tu ois : Montmarin. 
Pour la Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 
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VI 

ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES MANDATS DE POSTE 

Conclu entre l'Allemagne, la République Argentiue,l'Autriche-Hon
grie, la Belgiq••e, !e Bré~il, b flulgarie, le ChiiL la Rép 1hlique de 
Costa-ltiea, I e Danemark et IPs colonies danoi~e,, i' Egypte.l:1. Fra nce 
et lcs c<Jionies franç;tises,l'ltalie, I· Japon, la ltépublique de Libéria, 
le Luxembnut·~,la Norvege, les Pays-Bas et les colonies nóerlandai
ses, le Port •gal Atles eolonies portugaises, la Roumanie, !e Salvador, 
le H.oyaumc de Siam, la Saecle, la Suisse, la Régence de Tunis, la Tur
quie et l'Urnguay. 

v~s soussignés, plénipotenciaires dos gouvernements des 
pays ci-dessu,; dénommés, 

Vu l'article 19 dP la Convention principale, ont, d'un commun 
accord et sons téserve de ratific<ttion, arrêter l'arrang<!ment 
suivant: 

Ar·ticle 1 

L'échang-e des envois de fonds par la voie de Ia posto et au 
moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les 
administrations conviennent d'établir ce service, est régi par 
les dispo~itions du présent arrangement. 

Article 2 

1.- gn pl'incipe, le montant des mandats doit être veraé par 
les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire ; mais 
chaque administration a la faculté de recevoir et d'employer, 
elle-111ême, à cet etret, tout papier-monnaie ayant cour:;; légal 
dans "' 111 pa.ys, sons réserve de tenir compte, le C:\S échéant, de 
la di1f,jl'euce rJe cours. 

2.- Aucun mandat ne peut excérler la somme de 500 francs 
étrectif3 ou une som me approximati v e dans la monnaiB respe
ctiva de chaque p:tys. 

3.- Sauf a rraugement contraire les atlministrations intéres
sées, la monhnt de chaque manrl.<t est exprimé dans la monnaie 
métalliqnn •lu pays ou la payement doit avoir Iieu. 

L'administr<ttion rlu pays d'origine détet•mine ég.tlemcnt, s'il 
a Iien, le cotu·s iL payer p;tr I'expécliteur, lor:;que ce pay:; et te 
pays dü düstinativn possédent !e mê1ne systcme monétait·e. 

4.- E~t réservé à chacnn de.;; pays contractant;; !e droit de 
déclnr·n· tr •n~missible par voie d'endossement, sur son territoire, 
la propriêté de mantlats de po:;te prevenant d'un antre ue ces 
pays. 

Poder Executivo 1802 39 
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Article 3 

1.- La. taxe générale i1 payer par l'expéditeur pour cha.que 
envoi de fonds el'fectué cn vertu de l'article précédent est fixée, 
valeur métallique, à 25 centimes par 25 francs ou fraction tle 25 
francs, ou i1 l'équivalent dans la monnaie respectiva des pays 
contractants, avec faculté d'arrondir les fractions, le cas 
échéa.nt. 

Sont ex1~rnpts de toute taxe les mandatfl d'office relatifs au ser
vice des postes et échangês entre les administrations postales. 

2.- L'administration qui a délivré des mandats tient compte, 
à. l'administration que les a acquittés, d'un droit de 1/2 pour 
cent du montant total tles nnndats payés, abstra.ction faite des 
mandats 1l'office. 

3.- Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces man
dats, de même que les récépissés délivrés DUX déposants, ne peu
vent être snumis, a la chm·ge des expéditeurs ou tles tlestinataires 
des fonds, it un droit ou à une lnxe quelconque en sus de la. taxe 
perçue en vertu du paragraphe 1•r du présent article, sauf toute
fois le droit de factage pom· le p!.lyemeut 1t domicilc, s'il y a 
lieu. 

4.- L'expérliteur tl'un mawlat 1)eut obtenir un n.vis de paye
ment rio ce nwntla t, en acrpültant d'avance, au prolit exclusir de 
l'atlministration du pays d'orig-ine, un droit fixe êgal à celui qui 
est pe1·çu daus ce pay,; pour lc:; a vis de réception des correspou
danc<'IS t·ecommandées. 

5.- L'expétliteur d'nn mandat de poste pout le faire retirer du 
service ou en faire mmliller l'ndresse tant que ce man1lat n'a pas 
été livré au destinatnire, aux conditions et sons les reserves tlé
terminées pour les correspondances ordinairo~ par l'artiele 9 de 
la Convention principale. 

6 - L'expétliteur pent égnlement demander b remiso des 
fonds à domicile, par port~>ur spécial, aussitôt npre;; rarrivée du 
mandat, aux conditions 1ixees par l'article 13 de la dite Conven
tion. 

7.- Est tontefuis réservêe it l'offico du pays de tlestination la 
faculté do f.tire remettre par expres, nu Jieu des fonds, un avis 
d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses reglements 
intérieurs le comportent. ~ 

Article 4 

l.- Les mant!ats de poste peuvent être transmis par le télé
graphe, duns les relntions entre les olfice,; rlont los pays sont 
reliés par un télégrapho tl'E'tat ou qui consentent à employer i1 
cet effet la. télégraphie privée ; ils sont qualifié:;, en ces cus, de 
man,Jats télégratJhiques. 

2.- Les mandats télégraphiques penvent, comme les tele
gramrnf~S ordinaires et unx mêmes condilions que ces derniers, 
ôtre soumis aux formalités tle l'urgence, de la repouse payée, du 
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collationement, de l'accusé de réception, de la transmission par 
la poste ou de la remise par expres. lls peuvent, en outre, don
ner lieu à des demandes d'avis de payement it dclivrer et à expé
dier par Ia poste. 

3.- L'expéditeur d'un mandat télégraphique dolt payer : 
a) la taxe ordinaire rios mandats de poste et, si un avis de 

payement est demande, le droit fixe de cet a vis; 
b) la taxe du télégramme. 
4.- Les m:tndats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns 

frais autres que ceux prévus au presént article, ou que ceux qui 
peuvent être perçus en conformité des reglements telégraphi
ques internacionaux. 

Article 5 

Par suite du cbangement de résidence du bénéticiaire, les man
dats ordinaires peuvent être réexpédiés d'un des pays partici
pant à l'arrangement sur un nutre de ces pays. LOI'sque le pays 
ae la nouvelle destination a nn nutre systeme monétair~ que le 
pays de la destination primitivo, la conversion clu montant tlu 
mandat en monnaie du premiar de ces pays est opéi'ée par le 
bureau róexpétlit••ur, d'apres le taux convenu pour les mandats 
à destination de ce pays et émanant du pays de Ia destination 
primiti v e. 11 n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réex
pédition, mais le r•ays de la nouvelle destination touch<} en tout 
cas à son protit la quote-part de taxe qui !ui serait dévolue si 
le rnanrlat !ui avnit été primitivement adressé, rnême dans le 
cas oh, par suite d'un arrangement spécial conclu entre le pays 
d'origine et !e pays de la destination primitiva, la taxe etfecti ve
ment perçue serait inférieure à la taxe prévue par l'article 3 
du présent arrangement. 

Article 6 

1.- Les administrations des postes des pays contractants dres
sent, aux époques fixées par lfl ràglement ci-apres, les comptes 
sur lesqueh; sont récapitulées tontos les somrnes payées pa1· leurs 
bureaux respectifs, et ces comptes, apres avoir été déb:.tt!us et 
arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement con
traíre, en monnaie d'or du pays créancier, par l'admini~tration 
qui est reconnue redevable envers une autre, dans le délai tixé 
par le même reglement. 

2.- A' cet effet, lorsque les maudats ont étà payés dans des 
rnonnaies rJiff,\rentes,la créance la plus faible est convertia eu 
rnême monuaie que Ia creance la plus forte, cn pr·ommt pour 
base de la conversion !e taux moyen du change dau~ la capitale 
du pays débiteur, pendant la période à laquelle le cornpte se 
rapporte. 

3.- En cas de non-payement du solde d'un compt9 dans les 
délais tixés, le monlaut de ce solde est productif d'intérêts, it 
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da ter du jonr de I'expiration desdits délais, jnsqu'au .jour ou le 
payemeut a lieu .. Ces intérêts sont calculés à raison de 5% l'an 
et son portés au déuit de l'a·lminh;tar:J.tion retardataire tmr le 
compte snivant. 

Article 7 

1.- Les sommes convertias em mandats de poste sont garan
tias aux déposants, jusqu'au moment oh eltes out été régu
lierement payées aux destinataires ou aux mandatair•es de 
ceux-ci. 

2.- Les sommes encaissées par chaque administration, en 
échange de mandats de poste dont le montant n'a pas été ré
clamé par les ayants droit da.ns las délais íixés par las lois ou 
reglements du pays d'origine, sont définitivement acquises à 
l'administration qui a délivré ces mandats. 

Article 8 

Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restri
ction au droit des partias contractantes de maintenir et conclure 
das arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir 
de,; unions plus restreintes eu vue de l'amélioration du service 
des mandats de poste internationaux. 

Article 9 

Chaque administration peut, dans des circonstances extraor~ 
dinaires qui sont de nature 1t justitler la mesura, suspendre tem
porairement le service des mandats internationaux, d'une ma
niere générale ou partielle, sons la condition d'en donner immé
diatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration 
ou aux admiuistrations interessées. 

Article lO 

Les pays de l'Union qui n'ont pris point part au présent ar
rangement sont admis a y adhérer sur leur demànde, et dans 
la forme ,prescrita par l'article 24 de la Convention principale eu 
ce qui concerne les adhé5ions à l'Union Postale Universelle. 

Article ll 

Les administratious des postesdes pays contrnctants désig-nent, 
chacune pour ce qui la concerne, les bureaux qui doivent délivrer 
et payer les mandats à émettre en V•Jrtu das articles précédents. 
Elles réglent la forme et le mode de transmission des mandats, 
la forme des comptes désignés à l'article 6, et tout antre mesura 
de détail ou d'ortlre nécessaire pour assurer l'exécution du pré· 
sent arrangement. 
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Article 12 

1.- Dans l'intervalle qui s'écoule entre Ies réunions prévues à. 
l'article 25 de Ia Convention principale, toute administration des 
postes d'un des pays contractants :~ le droit d'adresser aux autres 
admini!ltrations participantes, par l'intermédiaire du bureau in
ternational, des propositions concernant !e service des mandats 
de poste. 

2.- Tonta proposition est soumise au pror-érlé déterminé par 
le ~ 2 de l'article 26 de Ia Convention principale. 

3.- Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, 
savoir : 

F", l'nnanimité des sutrrag-es, s'il s'agit de l'addition de nou
veaux articles, on de la modification des dispositions du présent 
article et des articles l, 2, 3, 4, 6 et l3; 

2", les deux tier;; des sulfrages, s'il s'agit de la modification 
des dispositions autres que celles des articles précités ; 

3°, la simple majorité absolue s'il s'agit de I'intel'prétation 
de:; dispositions du préseut arrang-ement, s:tuf Je eas de litiga 
prévu par l'ar·ticle 23 de la Convnntion principale. 

4.- Les résolutions vabble,; sont consact·ées, duns lcs deux 
premiers cas, par une 1lécláration diplomatirttte, et, dans le troi
siimle cas, par une notification admiui::;trative, selon la forme in
dirp.tée à. l'article 26 de la Convontion pl'incipale. 

5.- Tonte motlitication ou résolution adoptée n'est exécutoire 
que deux mois, au moins, upràs notification. 

Article 13 

1.- Le présent arrangement entrara en vigneur !e I juillet 
1892. . 

2.- I! aura la même dnrée que la Convention principale, sans 
préjudice du droit reservé à chaqne pays de se rétirer de cet 
arrangement moyennant un a vis donné, un anil. )'avance, par 
son ~ou \·ernement au gon vernoment de la Con ferlrra tion Suisse. 

3.- Sont abrogées, à parti!· lln jour de la mise à execution du 
présent arr.1ngem ·nt, toute.:; le3 rlispositions convenne3 antel'ieu
rement entre les diver3 gouvernements ou administrations des 
parti<>S coutractautes, pom• autant qu'elles ne seraient pas 
coneiliables nvec les termes du présent arranj;iement, le tout 
sans pr·éjn,!ice des droits ré~ervés par l'article 8. 

4.- L1J présent anangernent S''ra ratillé aussitót que faire 
se ponrra. Les actes de ratilication scront échangés à Vienne. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires tle:; p:1ys ci-dessus énu
mércs ont signé le prósent nrrangement it Vienne le 4 juillet 
1891. 

Pour 1' Allemagne: Dr. V. Stcphan.- Sachse.- Fritsch. 
Pom· l:t Répnblique Argentina : Cm·los (alvo. 
Pour 1:t Belgirtue: Lichtervetde. 
Ponr !e Bré5il : Lui::; Betim Paes Leme. 
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Pour la Bulgarie: P. M. 1Jlattheetf. 
Pour le Chili : 
Pou!' la H.épublique de Costa-Rica: 
Pout• le Dauemark et les colouies danoises: Lund. 
Pour l'Egypte: Y. Saba. 
PHur la J:<'rance: Montmt~rin.- J. de Selves.- A.n~ault. 
Pout• les colonies françaises: G. Gabriê. 
Pour l'ltalie: Emidio C!tiararlia.- Felice Salivetto. 
Potrr le Japon: Indo.- Fujita. 
Pour la H.épublique de Libéria : B. de Steim.- W. Koentzer. 

-C. Goedelt. 
Pour le Luxemhourg: llfongenast. 
Pour l'Autriche: Obcntmut.- Dr. Ilo[mann.- Dr. Lilienau.-

Habberger. 
Pour la Hongrie: P. Jieim.- S. Schrimpf'. 
Pour la Norvege: Thb. Heyerdahl. 
Ponr las Pays-Bas : Ho[stede.- Baro11 11011 de1· F'eltz. 
Pour les colonie:; néerlandaises: Johs 1. Pe1·k. 
Pour le Portugal et les colonies portugai;;es: Guilhcnnino 

Augusto de Barros. 
Pour la Ronmanie: Colonel A. Gorjean.- S. Dimitrescu. 
Pour le Salvador: Louis Kehlmcum. 
Pout· le Royaume de Siam: Luang Sw·iya Nuvat1·.- H. 

]{euchenius. 
Ponr la Suede : E. von K1·usenstjerna. 
Ponr lu. S11isse: Ed. Hühn.- C. Delessert. 
Pout• la Régence de Tunis: llfontmarin. 
Pour h Turquie: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pour l'Urugu:Ly: Federic? Susviela Guarch.- Jose G. Busto. 

VII 

REGLEMENT DE DÊTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉOUTION DE L'AR
RANGEMENT 

Conclu entre l'Allemagne, la République ArgPntine, l' Autriche
Hongrie, la Belgiq'le, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République 
de Costa-Rica, le Danemark et les colonies tlanoises, l'Egyple, la 
FnncA et le' colonies françaises, l'ltalie, !J. Japon, la République 
de Libéria, le Luxembout'g, la Norvêge, les Pays-!3as et les colonies 
néerlandaises, I e Portugal et lrs coloniM portu:;aiRes, la Roumanie, 
le :o>alvador, le Royaume de Siam, la Suede, la Sttisse, la Régence 
de 'funis, la 'furquie et l'Umguay. 

Les soussignés, vu l'article 19 de la Convention principale et 
l'article 11 de l'arrangement concernant l'échange ues mandats 
de poste, ont, au nom de leurs administrations respectivas, 
arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer 
l'exé~ution dudit arrangement: 
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I 

Un récépissé, bulletin de dépõt ou declaration de versement 
des sommes en échange desquelles un mandat de poste interna.
tional est émis, doit être delivré sans frais au déposunt, dans la 
forme adoptee pal' chaque administr>ltion. 

li 

I.- Les mandats do poste intcrnationaux sont étal!lis sur 
une fot•mule conforme ou analoguo au modi~le A annexé au 
présent rég-lement. 

2.- Les formules de mrtmlats qui ne sont pas imprimées en 
langne fra,nçaise doivent pot·ter une tl'adnction suhlinéaire dans 
cettn l:ln:.!·ue, et los inscriptions manu8crites que lonr toxte com
porte doivent être formules en chilfres arabes el on caractiJres 
rom>~in<, suivant !e cas, sans rasure ni surchargn, mf1me ap
prou;·éP.S. 

3.- I! est intordit de consignet• sur los m::mdats d'autres 
annotations que celles que comporto h contextura des formules. 
Par contre, l'éxpéditenr a le droit d'ajouter, sur le coupon, eles 
communications quelconques destinées au lléneficiaire du mandat. 

IIl 

1.- Les manrlnts telegraphiques sont rediges par !e bureau 
de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés au buroau de 
poste qui doit en operer le payement. 

2.- Ils peuvent porter une communication particuliere de 
l'expãditeur au destinataire. 

3.- Los mandats télégraphiques sont rediges comme suit: 

Indications éventuelles (en tou· Urgent (D), _Réponse payée (R 
tes lettres ou d'apres los abré- P), C?llattonnem~nt (T C), 
viations autorisé'"s dans le ser- Accuse de receptwn (C R), 
vice tele"nphique) Poste. reco~mendée (P ~), 

o Expres paye (X P). Expres. 
Mandat (Numero postal d'emission.) 
p t j<Nom du bureau de poste de 08 es. · ·' · • • · • · • ··· • · .... · · · · · destination.) 

Monsieur 

Madame 

Mademoiselle 

Pour 

I pai e 

I 
Monsieur 
Madame 

J\lademoiselle 

(A vis de payement s'il a lieu.) 
(Nom de l'envoyeur ct rnon

tant de la somme transmise 
exprimé en chitrres en ton
tos lettres dans la monnaie 
du pays de destination.) 

(Designation exacte du ou de la 
destinataire, de sa résidence 
et, s'il est possible, de son 
domicile.) 



616 ACTOS DO PODER EXEf.t:TIYO 

Les indications qui précõrlent doivent toujoUl'S figlll'er dans Jes 
formules de mandnts télé~raphiques dans t'ordre ci-dessuso 

Lnrsque les mandats télégr·aphirp1es sont émis pnr tles bureaux 
de poste de Jes localités nun th•térJs d'un service té!égmpllique, 
le lieu d'émission de ces mandais doit être iorlif]ué riam; Ies 
télégrammes immérliatement apres Je nnméro d'émbsion, rlo la 
maniere suivante : « Mandat o • o • • de o o o o » 

De même, les mandat,; télégraphiques orig-inaires de localités 
pourvues de plusienrs hurHaux de poste doivent por·ter la dési
gnation précise du bureau rle poste d'orio:ine, lors•Jue ce bureau 
n'est pas chargé du service télégraphique. 

4o- Les divers olllce<;, pour Jeur·s services respectif,;, ont la 
facul!é d'autoriser les bureaux télégt·a phif]ues de localités pour
vues d'un ou do; plusieurs hnreaux de poste à recevoir de l'en
vo:veur et it payer nu Iicu de destination le montnnt des mandats 
télégraphiques. . 

5o- La répétition pnrtielle est obligatoire (répétition de 
bureau it bnreau des nnms propres et des nomhres) o 

6.- Le bureau de poste exf!éditeur adr·esse !"ous envelnppe, à 
titre confirmfltif et par I e p Jus prochain courrier postal, au 
bnreau de proste destinataire, une ~opie ou un a vis d'émission du 
man•lat télé;rraphique, conforme ou analognc an morlele B annexé 
au pr<.is ·nt reglement. Cette copie est ra ttachée, par ce dernier 
bureau, 1t !'original acquitté par !e bónéficiaire. 

IV 

1.-Les manrlats sont trnnsmis à découvert, ou, sur la demande 
de l'office destinataire, dans une envcloppe confJrme au modüle 
C annexé au pr·ésent reglement. 

2.- Les manJats à compr·endre drms cl!afJtW dépôche sont 
réunis en nn seu! pafJuet, apres suhr!ivision, s'il y a Jieu, en 
autant de liasses qu'il y a de pa.ys destinataireso 

v 
I.- Lors'}u'un manrlat est soumis à la réexpMition •lont il fnit 

mention à I'article 5 de l'arrangement et que le p<~y~ de la des
tina.tion pl'imitive et le pays de la nouvelle destina tion ont des 
systemes monétaires ditl'ér'ents, le bureau réexpé .iteur· hiffe 
d'un trnit de plume les indications du montn.nt du mandat, y 
compris l'inrlication supérieure de la rubrique Bon pow-, de ma
nier·e, toutefois, à laisser reconnnítre les inscriptions primitivos. 
Apres avoir réduit la vall)ur d'émission en monnaie du pays de 
la nouvelle de,;tination, ledit bureau inscrit Ie montant résul
tant de h conversion, en toutes lettl'e.> et h un endt·oit conve
nable de Lt formule du mandat, mais autant fJUe pos:,;ihle immé
diatement an-rle~sus de l'indication primitiva de ce monta.nt en 
toutes lettres. La nouvelle inscl'iption portée sur le mnnda.t est 
signée par l'agent de serviceo Ce même procérlé doit être suivi 
en cas de róexpédilions ultérieures. 
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2.- Les demandes de réexpédition ou de renvoi son enregis
trées, pour mémoire, pnr le premier biH'e<t u de destination, et, I e 
cas écheant, par los bureaux destinataires ultérieurs. Lo Lmreau 
qui opere la réexpédition d'un man•lat dans los conditions prévues 
ci-dessusen donne avis au lmreau d'ómission. 

VI 

Los dispositions de l'article 13 de la Convention principnle et 
de l'article XXX du re~·lement de détail et d'ordre de la Con
vention principale son respecti vement applicablas, em cas tle 
demando, soit de remise par expres, soit de retrait ou de chan
gement d'adresse d'un mandat de poste. 

Toutefois, la rept'oduction eX>tcte des notes écrites sur lo cou
pon n'ost pas requise pour le {ac-simile du mandat. 

VII 

l.-L11s mandats do poste <lontlop~yemout n'a pn etro ciTcctnú 
par l'un"' des causes suivantes: 

lr", indication inexacto, insulllsanto ou <lont•mSo rlu nom ou 
domicile dos béné~ciairos; 

2", di IT••rences ou omissions de noms ou <lo sommes ; 
3", ratures ou surcharges rlans les inscriptions; 
4°, omissions de timbres, de signatures ou d'autre:; indications 

de service; 
5•, indicalion du montant à payer dans une monnaie autre que 

celle dn pays de destination ou, l•J cas échéant, qu'l la monnaie 
admi5·~ à cet eiTet p •r les admiuistrations corre~pondantos ; 

6•, cmploi de formules non r<'lg-lementaires ; 
7°, absence, pour lelil mnndats télégraphiques, de l'accomplisse

ment do !'une ou de plu,;ieur~ dos formalit<~S prévues par l'arti
cle lll dn présent reglement ; 

son t régularhés par les soin>:< de l'n•lministrntion r1ni lesa émis. 
2.- A cet c ITet, ces mandats son t renvoyús sou~ recommanda

tion d'office, le plus tôt possible nu bnre:w d'ori;;ino p:u· lo bu
reau de dc~tination. Les deux ad111inistmtinns postule;; eu causo 
doivent être avorties de ce renvoi et de la suit'~ donuc'ie. 

3.- Si le destinataire d'un rnanrht irrégulier, orrlinaire ou 
télégraphique, le rlésire et otTre de payer tons J.s !'rai,;, ·l·~s 
irrégnlar·ités qui s'opposrmt an paynment de ce nnndat peuvont 
être ré::ul•risées par la voie télégraphique. 

4.- Las mnndnts télég-raphiques dont lo titrecontlrmatif seul 
est parvenu, mais dont le télégramme t'ait •léfaut, ne doivent 
pas être payés au simple vu de h premiare Lle ces piec3S. i\ vn.n t 
tout, il y :t lien ,)e réclamer le tél •grammo. 

5.- !Jans le casou les télégr·ammes re~titicati!s ont été mo
tives pnr une errllUL' imputable au seJ•vice, la taxe de ces télé
grammes doit être rembour.:;ée à qui de droit. 
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Vlll 

1.-Les mandats sont vahbles penrlant un délai de deux mois 
à partir du premier jour dn mois qui suit le mois de leur émis
sion. Ce délai est porté à six mois dans las relatioos avec les 
pays hors d'B:urope ou de ce~ pa.y,; entre eux, sauf arrangement 
contraíre entre les offices intere~sés. 

2.-Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payé:; que sur uu 
vis:t pour date donné par l'administration qui lesa émis et à 
la requête de l'administration dont dépend le bureau desti
nataire. 

3.- Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même, et 
donne au mandat unr~ nouvelle durée de validité égale ii. celle 
prévue au § 1 du présent article. 

4.- Lfls manc!ats dont le payement u'a pas été réclamé eu 
temps utile sont renvoyés aussitôt apres l'expiration du délai de 
valirlitu ortlinaire par l'administration qui en est dépositaire à 
l'administration du pays d'origine. 

IX 

1.-Les mandats nou pnyés aux destinataires sont remboursés 
aux envoyeurs aussitót que l'admiuistrlttion du pays d'origine 
est rentrée en possession de ces mandats. 

2.- Les mandats égarés, pet·dus ou détruits peuvent être rem
placés, sur la deman•ie de l'envoy ~ur ou du destinataire, par des 
autori>;ations 1le payement que délivre l'administt•ation du pays 
d'origine, apres aYoir constaté, d'a~corrl avec l'ndministration du 
pays de destination, que le m:tndat n'a été ni payé, ni rem
boursé. 

Aucune nouvelle taxe n'est exigée pour les autorisations de 
payemrmt. 

3.- Lorsque le remboursement d'un mandat égaré, perda ou 
détt·uit est demandé par l'envoyeur, celui-ci doit fournir, avec 
son récépissé, bulletin de dépót ou déclaration de versemeut, 
une attestation du de.;tinataire portant que le mandat n'a pas 
été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu ou qu'il a été adiré ou 
détruit apres réception. 

L'administration du pays d'01·igine accorde le remboursemeut 
apres s'être assurée que l'olfl.ce de destination u'a pas payé et ue 
payera pas le mandat. 

X 

1.- Le payement rles mandats est régi par les dispositions eu 
vigueur dans l0 service intérieur de l'ollbe de destination, au
quel incombe la responsabilité des payements sur faux acquit. 

2.-Pom· dégager sa responsabilitu it l'égard de tout mandat 
"{layé par lui, cet olfice doit être en mesure d'éhblir: }r•, que ses 
reglements comportent toutes les garantias nécessaires pour la 
constatation de l'identité du destinataire ; 2•, que le payement a 
eu lieu dans les conditions prescrita;:; par lesdits reg~ements. 
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XI 

1.- Lorsque l'expéditeur d'un maudat ordinaire demande à. 
recevoir a vis du payement de ce maudat, le bureau d'origine 
oppose sur Ie titre le timbre-poste représentant le drolt lixe 
perçu de ce chef. 11 annule ce timbre-poste par l'inscription tres 
apparente des mots: «A vis de payement». 

2.- S'1l ,.'agit d'un mandat télégraphique, le timbre-poste 
représentant la taxa due de ce chef est appliqué sur Ia copie ou 
l'avis d'émission. 

3.- Le bureau payeur adresse, Ie jour même du payement, au 
bureau d'origine, chargé d'en faire la remise au déposant, un 
avis conforme ou analogue au modele D annexé au présent re
glement. 

Xll 

1.- Chaque administration dresse, à la fin de chaque mois, 
pour chacune des autres administrations, un compte par iculier 
conlorme au modele E annexé au présent reglewente et sur 
lequel sont récapitulés et, autant que possible, classés par or1\re 
alphabétique des noms tles lmreaux d'émission, tous Ies mandats 
payés par ces propres bureaux, pour le compte de l'office 
correspondant, pendant le mois précédent. 

2.- ~<;lle inscrit également sur ce compte le montant du droit 
qui lui r·evient, en vertu du § 2 de l'article 3 de l'an,tngement, 
sur les mandats payés par ses bureaux. 

3.- Le compte particulier, accompagné des mandats payés et 
quitancés, est transmis sans retard it l'administration corre
spondante. 

4.- A' defaut des mandats payés, un compte particulier 
négatif est adressé à l'administration correspondante. 

Xlll 

1.-. Quinze jours, au plus tard, apres la verification et 
l'aceptation des comptes réciproques, la balance est faite dans un 
compte général que dresse l'administration créditrice (saut' autre 
arrangement entre les offices interessés), en se conformant pour 
la conversion des monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'article 6 de 
l'arrangement. 

2.- La compte général doit être arreté dans un délai de deux 
mois apres l'expiration du mois auquel il se rapporte. Ce rlélai 
est porté à quatre mois dans les relations avec les pays situés 
hors d'B:urope ou de ces pays entre eux. 

3.- Sauf arrangement contraíra, la différence formn,nt le 
solde du compte est payée au moyen des traites payables à vue 
ou à cout·te échéance sur la capitale ou sur une place commer
ciale du pays créditeur, en monnaie métallique de ce pays et 
sans aucune perta pour lui, les frais du payement restant à la 
charge de l'otllce débiteur. 
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Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées snr un 
nutre p:ty~. à ht conrlition que les fl'ais d'escompte soient à la. 
charge lle l'oltlce débiteur. 

4.- Ce payement doit être effectué, au plus tard, quinze jours 
aprei que le compte général a été cnntratlictoirement arrêté. 
Toute a•lministration qui se trou v e à découvert, vis-d-vis 
d'une a:1t1·e administration, d'une somme supérieure à. 50.000 
francs, a !e droit de réclamer, même avant la clôture du compte, 
un acompte ou S•>lde provisoire jusqu'à concurrence des trois 
quarts du montant de sa cré;tn~e. Le cas echéant il doit être 
satisfcüt à sa demande dans !e délai de huit jours. 

XIV 

1.- Les administrations ue;l pays contractants doivent se 
communiquer réciproquement, par l'intermédiairu du hureau 
international da l'Union Posta.le Universelle et troi.;; mois, au 
moins, avant la mise à exécution de l'arrangement, savoir: 

P•, le taril' et, s'il y a lieu, le taux de conversion monétaire ou 
le cours qu'elles appliquont en exécution de l'article 2 de l'ar
rangemeut; 

2•. la nomenclatura de cenx de leurs lmreaux respectifs 
qu'elles autorisent 1t émottre et à payer dos mandats interna
tionaux ou l'avis que tons leu r::; bureaux partici pent ii. ce 
service ; 

3•, un exemplaire <lu mandat qu'tllles emploient ; 
4•, l'orthographe des noms de noml!re, de 1 à 500, fJili peuvent 

être écrits en toutes lettres, dans leur iangue respectiva, sur las 
mandah émis par elles ; 

5•, la dureé <les délais apres lesquels leur légi,;Jation respectiva 
attribue •létinitivemont a l'E'tat !e montam de:; mantl<tls dont le 
payement n 'a pas été réclamé par les ayants rlt·oit ; 

Ü0 , le C'•S éd1éant, i'aVÍS de leu r partici pation, a l'échangc des 
mandats tólé;<raphiques ; 

7•, la liste des pays avec lesquels elles échaogent 1les man
dato> 1le poste. 

2.- Toute mndification apportée ultérieurement, a l'ég-artl de 
l'un ou l'autre des sept point:; ci-dessus mentionnés, doit être no
tiflée sans retard de la même maniere. 

XV 

1.- Dans l'intervalle qui s'éconle entre les réunions prévues 
à l'artic'e 25 de h Conventi·>n principn,Jc, tonto a<lrninbtration 
des po:;tes rl'un d<:ls pays contmctant:; a !e droit <\'adresscr aux 
autre~ administr:llions participantes, par l'intermédi·dre du hu
re::tu mtern tcionals des proposition, concornant les dispo~itions 
dn pré-;ent reglement. 

2.- Toute proposition est soumise au procédé déterminé par 
l'article XX.XIX du re.:;lement de détail et d'ordre de la Conven
tion principale. 
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3.- Pour devenir exécutoires, les propositions doi"cnt réunjr, 
savoir: 

F•, l'uuanimité des suiTrages, s'il s'agit de l'ad,lition de nou
veaux articles ou de la rnodilication des dispositions du présent 
article et des articles li, X et X V l du présent ràglernent ; 

2", les deux tiers des suffmges, s'il s'agit de la rnoditication 
des di~positions des articles I, lll, l V, V, V I, IX et XI ; 

3", la sim!Jie majo1·ité absolu '• s'il s'agit de ht modification dcs 
autres articles ou d.e l'interpJ•étation de~ divers,~s dispositions du 
pre5ent reglement, sauf le cas de litige prévu à l'artrcle 2:~ de la 
Convention principale. 

4.- L•JS !'é;olntions vala bles sont consacr<i~1s par uno simple 
notitic otion d.u lmreau international à toutc:> les admiuit;trations 
de l'Union. 

5.- Toute moditlcation ou résolution adoptée n'est exécutoire 
que deux moiS, au moins, U]Jrà.:> Stt notification. 

XVI 

I.- Le présent reglement sera exécutoire à partir du jour de 
la mise en vigueur de l'arrangement. 

2.- ll aum la mcme dnré·.~ que ce• arrangement, à moins 
qu'il no soit renouvelé, d.'nn commun accord, entre les partias 
in téressées. 

Fait à Vierme, le 4 juillet 1891. 
Pour l'Allemagne: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsch. 
Pour la B.épublique Argentina: Carlos Calvo. 
Pour l'Autriche: Obenwaut.- Dr. Ho(mann.- Dr. LilienaH. 

- H,,bbe,-ger. 
Pour la Hongrie: P. IIeim.- .'\, Sch1·imp{. 
Pour la Bdg-ique: LichtenJelrü. 
Pour le Brésil: Luiz Betim Paes Leme. 
Pour ht Bulgarie: P • .M. ~Iattheefl· 
Pour le Chile: 
Pour la République de Cost:t Rica: 
Pour le Danllmark et les colonies danoises: Lund. 
Pour l'E'gypte: Y. Saba. 
Pour la Franca: 1\[ontmarin.- J. de Selves.- Ansault. 
Pour les colonie~ ft·anç:d,;ps: G. Gab,·ié. 
Pour l'ltalie: Emidio Chiamdia.- Felice Salivetto. 
Pour le Japon: Indo.- Fujita. 
Pour la R~publique de Liberia: B. de Steim.- W. l(oentzer. 

-C. Gocdelt. 
Pom• le Lnxembourg: 1\Iongenast. 
Pour la Norvege: 'l'hb. Heyerdaht. 
Pour les Pays-Bas: H ofsterle.- Baron van der Fe/t;;. 
Pour le,; c·olonie~ néerlandatses: Johs I. Perk. 
Pour le Portugal et les colonies portugaises: Guilhcnnino 

Augusto de Barros. 
Pour la Roumanie: Colonel A. Gorjean.- S. Dimitrescu. 
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Pour !e Salvador: Louis Kehlmann. 
Pour !e Royaume de Siam: Luang Sw·iya Nuvatr .-R. Keu-

chenius. 
Pnur Ia Suivle : E. von Krusenstjerna. 
Pour Ia Snisse: Ed. Hohn.-C. Deksse1·t. 
Pour la Rég-ence de Tunis : Montmarin. 
Pour ht Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pour l'Urugauy: Federico Susviela Guarch .. - Jose G. Busto. 

VIII 

CONVENTION CONCERNANT L'ÉCHANGE DES COLIS POSTAUX 

Conclue entre l'Allemagne, la Répuhlique Argentine, l'Autl'iche-Hon
grie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Réruhliqu" de 
Colombie, la H.épub!ique de Costa-Rica, le Dancm~rket les colonies 
danoises, l'Egypte, l'l~sp~gne, la !<'rance et les colonies françaises, 
la Grêce, l'lialie, la. Républiq•t" de Libéria, le Luxembonr!!, le 1\Ion
té négro, la Norvege, le Paraguay, les Pays Bas et les colonies néer
landaiees, le Por\ugal et les colonies portugaises, la Roumanie, le 
Salvador. la Serbie, le Royaume de Siam, la Suede, la SuissP, la Ré
gence ele Tttnis, la TurquiP, l'Uruguay et les Etats-Unis de. Véné
zuela. 

Les soussigués, plénipotentiaires des gouvernements ci-dessus 
énuméi'é,;, vu l' article 19 <le la Conveution principale, ont, d'un 
commun accord et sons réserve de ratiflcation, arrété Ia Conven
tion suivante: 

Articlr. l 

1.- ll peut être exp8dié, sons la denomination de colis postanx 
de l'un des pays mentionnés ci-dessus par un nutre de ces pays, 
des colis avec on sans valeur déclaré, jusqu'à concurrence de 5 
kilogrammes. Les colis peuveut ôtre gravés de rembourse
ment. 

Par exception, il est loisible à chaque pays: 
a) Je hmiter à 3 kilogrammes le poids des colis it admettre 

dans son service; 
b) de ne P<\S se charger des colis ave~ déclaration de valeur, 

des colis grevés de remboursen1ent, ni des colis encombrants. 
Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure 

de dt'Jchu·ation de valeur et du rembou!'sement, laquelle ne peut, 
en aucun cr1S, descemlrr3 au-.tessous de 500 ft·ancs. 

DJ.n~ ltJ,; r 'l.ttions entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté 
des maxima di!féreuts, c'est Lt limite la plus b:tsse qui doit être 
récipro(tuement obsel'vée. 

2.- L<) reglement d'exécution determine les autres conrlitions 
auxquelles les colis sont admis au transport, et délinit notam
ment les colis qui doivent être considérés comme encombrants. 
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Article 2 

I.- La liberté du transit est garantia sur !e territoire de 
chacun des pays ndhérents, et la responsabilitó des offices qui 
participent uu transport est engagee dans les limites détcrminées 
par l'article 13 ci-apres. 

2.- A moins d'arrangement contraíre entre les offices intér
essés, la transmission des colis postaux échangés entre pays non 
limitrophes s'opere à découvert. 

Article 3 

I.- L'administration d'un pays d'origine est redevable, en
vers chacune des administrations participant au transit territo
rial, d'un droit de 50 centimes par colis. 

2.- En outre, s'il a un ou plusleurs transports maritimes, 
l'administration du pays d'origine doit à P.hacun des offlces dont 
Ies service;; participent au transport maritime un droit dont Ie 
taux est fixé, par colis, savoir : 
ü. 25 centimes, pour tout pa1·cours n'excedant par 500 milles 

ma rins; 
à 50 l'entimes, pour tout parcours supérieur ü. 500 milles marins, 

mai3 n'excédant pas 1.000 milles marins ; 
it. I fl'anc, pour tout parcours supérieur à I.OOO milles marins, 

mni,; n'excédant pas 3.000 milles marins; 
it 2 francs, pour tout parcours supérieur à 3.000 milles marins, 

mais n'excédant pas 6.000 marins; 
à 3 francs, pour tout parcours supél'ieur à 6.000 milles marins. 

Ces parcours sont calculés, !e cas échéant, d'apres la distance 
moyeune entre les ports respectifd des deux pays correspon
dants. 

3.- Pour los colis encombrants, les bonillcations fixées par les 
par11graphes 1 et 2 précédents sont ~\Ugmentée,; de 50 •; •. 

4.- Ind<'pendamment de ces frais de transit, l'administration 
du pays d'origine e:ot redevable, it titre de droit d'11ssnrnn•:e par 
Ies colis avec valeur déclarée, envcJr:> chacune rles administrations 
parth-ipnut au transit territorial ou maritime avec responsabi
lité, d'un droit proportionnel égal à celui perçu pour les lettres 
avec valeur déclarée. 

Article 4 

L'atrranchissement des colis postaux est ohligatoire. 

Article 5 

I.- Le taxe des colis posteaux se compose d'un droit com
prenant, pour chaque colis, autant de fois 50 centimes, ou l'équi
valent dans la monnaie respectiva de chaque pn.ys, qu'il y a 
tl'offices participant au transl:'ort territorial, avec adci.ition, s'il 
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y a lien, du droit maritime prévu par le § 2 de l'article 3 pre
cédent et tle,; taxes et droits mentionnós dans les pltragraphes 
ciapres. D0s c Jttivalcnts sont lixéc.> par lo reglemcnt d'ex
écution. 

2.- Les colís cncombrants sont soumis à une taxe addition
nelle de 50 °/o qui est arrondie, s'il y a lieu, par 5 cmttimes. 

3.- Pour les colis avec valenr déchu·ée, il est ajouté un droit 
d'assnt•ancc ég<tl it eelni qui o:;t pcrçu pour los lettr~s a voe va
leur dét~lanie. 

4.- Il cst perçu, sm· l'oxpéditeur d'un colis grevé de rem
boursemen t, un l taxe spéciale qui ne peut p:ts dépasser 20 cen
times par feacti,..,n indivbii.Jlc •lo 20 fraucs tlu monlttnt do rem
bour::;emont. 

L'ulllcn d'orig-ino honifie a l'offico de destination •m demi 
pour cent du muntant de clta•JUO remboursement, ett rorçant dos 
fractions de demi-décime (5 centimes) au demi-décime entier. 
La quote-parte tle l'otfice destinataire ne doit jámais être infé
rieure à. lU ce:1times par remboursement. 

5.- Comme mesure de transition, chacun des pays contra
ctants a la faculte tl'appliquer aux colis postaux: provenant ou à 
tlestination de ses I.Jm·eaux une surta~ de 25 centime;; colis. 

Exceptionnellemcnt, cette surtaxe peut être élevée it 75 eco
times .• u 7Jw:cimnm pour la Répuuliqne At·gentine, le l.lresil, le 
Chili, la Culo•nbie, les colonies neerla.ndaises, le Parag-uay, la 
Pers•', S•tlva•lnr, Siam, la, Sne!le, la Turquie d'Asie, l'Urugnay 
et la Venéznela. 

G.- Le transport entre l:t Franco continentale, 11'une part, 
L'Aigérie et la Corsc, tle l'autre, 1lonne également liea it une 
surtaxe de 25 centimes jl<\r c11lis. 

7.- L'envoyeur d'nn colis postal peut obtenit· nu a vis de 
réception de cet ohjet, en payaut <!'avance un droit fixe de 25 
centimes, au maximttm. Co droit est acquis eu enticr it l'<J.tlmi
nistration tlu pays tl'origine. 

Article G 

L'office expéditeur bonifie pour chaque colis : 
a) àl'olllce destinatairc, 50 centimes, avuc adtlition, s'il y a 

lieu, de~ surtaxes prévues aux paragraphes 2, 5 et 6 ele l'nrticle 5 
pr·écédent, de la quote-part du drott de remboursement fixée au 
paragraphe 4 de cet article et d'un droit de 5 centimes pour 
cltaque som me de 300 francs ou fraction tle 300 francs de valear 
déclarée; 

b) éventuellement, à chaque office intermediaire, les droits 
fixés par l'article 3. 

Article 7 

I! est loisible au pays de destination de percevoir, pour !e 
fttctage et pour l'accomplissement dos formalités eu tlouane, un 
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droit dont le montant total ne peut pas excéder 25 centimes par 
colis. Sauf arr-angement contraíre entr·e les omces intéres.'lés, 
cette taxe est perçue tlu destinatairo au moment de la livraison 
du colis. 

Article 8 

1.- Les colis sont, à la demande des oxpéditeurs, ram1s a 
<lomicile p:tr un portonr spéeial imm•"Hliatement apr·es lem· ani
véc, <htns l•)s pays de l'Uniou tlout dns :vlmini:;teatious convien
nent de se clurger de ce S8rvrce dans lelll's relations 'réci
proqucs, 

Ces envois, qui sont qualifié> «expres,» sont soumis it une 
taxe spéci<•le; cettc tnxe est tixée h ;)9 centimes et doit etre cn
Wwcmcut acquitée rl'avancc par l'tlxp(lrlitem·, en sus •lu port 
ordinuire, que I e colis puissc, ou non, útr' ronrh en de,;tinataire 
ou seulement signalü par expre~ dan,; le pays de destiuation. 
Elle fait p:1rtie des honifications dévolue~ tt co pays. 

2.- Lorsq•t:' lo colis est desliué it une Iocalité tlüpourvue de 
bureau de poste, l'otTice tlestiuataire pent percevoir, ponr la 
remi se <lu cvlb ou pom· l'avb in vitant I e tle~tin:ttaire it venir le 
retire!', une taxe snpplément•lir•~ ponv:mt s'élc\·er jnsqn'it cou
cnrrence (lu prix tlxé pour la rombo par· expre~ dans sou serviee 
intt:wieur, lletluetion faite de la taxe lixe pnyée par l'expé<liteur 
ou de son équi valent dan~ la monnaie du pays (l'le perçoit cette 
taxe Sll(lplément"ire. 

:L- La remise on l'envoi tl'un avi:; d"invitat:on au destina
tail.'o n'cst essayé qu'une senle !ois. Ap1·es nn essai infructueux, 
le colis cess8 d'êtr·e o:;onsiLiet·é comme expre:l et sa remise 
s'cffectne daus les condition,; requi:ses pum· les colis ordinaires. 

4.- Si un colis de l'espece est, par• suíte de changement tle 
domicile du destinataire, rée,pedié h nn antre pays g,,ns que la 
remisr~ par expres ait été tentéc, Ia taxe li.xe payée pétt· l'expé
ditem· est !Jonitiée a.u nonveau vays de destiJntion, si celui-ci 
a consenti it se charg•Jr de l:1 remise pat• expre;; dans Ie cas 
contraíre, cetLe taxe reste acqnis~ it l'ulfice du pa~·s de la pre
miere destination, de même qu'cn ce qui concerne les colis tom
bés en relmt. 

Article 9 

l.- Les colis auxquels s'applique h présentr3 Convention ne 
peuvent être frappés d'aucun dro1t postal :.utre que CCI)X prevus 
Jlitl' lm; articles 3, 5 et 7 pr·écéllents et pat' l'article li ci-aprés. 

2.- Les droits de dou:111e tLlivetll êtl'e acquittés par Ies desti
natairec; d s colis. Toutefois, dan:;Io~ I"elations entr.~ otTices qui 
se sont mis d'accor<l it cet égard, les nxpéd!leurs peuveJtt pren
dre it lenr charge les rlroits dnnt il s'agit, moyennant décbra
tion préu.lable au bureau de départ. D;ms ce cas, ils doivent 
payer snccessivement, sul' la denmnde qu'en fer<t le lmreau (le 
destination, los sommes intliquées par ce dernier. 

Poder Executivo 1802 40 
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Article 10 

1.-L'expéditeur d'un colis postal peut 1e füire retirer du 
service ou en faire moditier l'adresse aux conditions et sons les 
réserves déterminées pour les correspondances par l'article 9 •le 
la Convention principal e avec cette arldilion quo, si l'expéditeur 
demande le renvr.j ou la réexpé<lition d'un colis, il est tenu it 
garantir d'avance !e payement dn port dú pour la nouvelle 
transmission. 

2.-Chaque administration e~t autorisé a resteindre le droit 
de modillcation d'adresse aux cdis dont la déclaration de valeur 
ne 1lépasse pas 500 francs. 

Article 11 

1.- La rcexpédition d'un pays sur nn autre de colis postaux, 
par suite de changement de résidence des destinutaires, ainsi 
que le renvoi de~ colis postaux tombés en rebut, donne lien 1t ht 
percepcion supplémen ta ire des taxes fixées par les §§ I, 2, 3, 5 et 
6 de l'artide 5, it la char;..:e dos destinataires e>u, le cas échéant, 
des expé<liteurs, sans pré,judice du remboursement des droits 
de douuno ou autres frais spé0iaux (frais de magasinage, frais 
•le formalitós en douane, etc.) 

2.- En cas de réexpédition d'un colis brevé de rembourse
ment, à bonitier par l'oflice d'origine it l'oflice rle la premiere 
destination, doit étre attribuée par le dit oillce it celui <le la des
tination détinitive. 

Article 12 

1.- 11 est interdit d'expédier par la voie de la poste dos colis 
contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractere de 
corresp0ndance, soit ~les objets dont l'admission n'cst pas 
autorisée par les !ois ou rég-lements de donane ou autres. 
li est également interdit d't'xpéd1er des espaces monnnyées, des 
matieres d'or et d'argent et antros objots préeieux, dans les colis 
sans valeur déclarée à destination des pays qni arlmettent la 
déclaration de valeur. Tout•!fois, il est permis d'insérer dans 
l'envoi la lhcture ou verte réduite ::mx énonciations constitutivos 
de ltt factnre. 

2.- Dans le casou un colis tombant sons !'une de ccs prohibi
tions est livré par !'une des administrations de l'Union it une 
autre administration de l'Union, ce!le-ci procede de la maniere et 
dans les formes prévues par sa législation et par ses reglements 
intérieurs. 

Article 13 

1.- Sauf le cas de force mfljeure, lorsqu'un colis postal a été 
perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, it défau ou sur la de-
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mande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité co!'re
spondant au moment réel de la perte ou de l'avarie, sans toute
fois que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 
15 francs ou :!5 francs suivant que leur poids n'excerle pas ou 
excede trois kilogr·annnes, et pour les colis avec valeur déclarée, 
le montant de cette valeur. 

L'expéditenr •J'un colis perdu a, en outre, droit it la restitution 
des f ruis d'expéJition. 

2.- Les p;ty,; Ji::;po:;és h se charger des risques pouvant dériver 
llu cas de force majeure sont autorisós à prélever de ce clnfe, 
sur les colis av.·c valeur •léclarée, une surtaxe dans les condi
tions déterminées par l'article li, § 2, de l'arr.mgemeut cou
cernant l'échang1~ des lettres et boites de valeur déclarée. 

3.- L'obligatiou de payer l'iudemnité incombe it l'adminis
tration dont releve le bureau expéJiteur. Est réservé a cette 
administration !e recom·a contra l'administration responsable, 
c'est-à-dire, contre l'<llhninistration sur le ter·ritoir·e on dans le 
service de laquelle la perte, spoliation ou aval'ie a eu lieu. 

Dans le casou l'otHce responsable aurait notitié it l'ofiice expé
diteur de ne poiut efl'ectuer le payement, il devrait rembourser 
a ce dernict• otnce le,; frais qui seraient la conséquence du non
payement. 

4.- Jn~qu'à pt·euve tlu contraíre, la responsabilité incombe à 
l'atlmiuistration rtni, ayant reçu le co li,; sans faire •l'oh~ervation, 
ne peut étaiJlir ni la delivrance au de,;tinataire ni, s'il y a lieu, 
la transmission réguliere à l'administration suivante. 

5. -Le payement de l'LlLlemnité par l'office expéditeur tloit 
avoir lieu le plus tót po..;sible et, au plus t:trd, dans le délai d'un 
an, it partir Ju jour de la réclamation. L 'o !fica r osponsable est 
tenu de rernboursHt' sans retard, it l'olllce expéditeut', !e montant 
de l"indomnité payée par celui-ci. 

6.-Il est entendu quo la réclamation n'est admise que dans Ie 
délai d'un an à partit• du tlépót tlu colis à la poste; passé ce 
termo, le réchtm tnt n'a droit it aucune indemuité. 

7.- Si la per·te ou l'aval'ie a eu lieu eu cours de transport 
entre les bureanx: l'échange de deux p1ys limitrophes, saus qu'il 
soit possiiJle d'étahlir sur leque! des deux territoires le fait s'est 
accompli, les deux administrations eu cause supportent le 
domma.ge par moitié. 

8.- Les admiui::;trations cessent d'être responsables des colis 
postaux dont les ayants droit ont pris livraison. 

Article 14 

Toute déclaration frauduleuse de valeur sur,érieure à la va
leur réelle du contenu d'un colis est interdite. F.n cas de déclara
tion frauJuleuse de cette natura, l'expéditeur perd tout droit i~ 
une indemnité, ::><tns préjudice des poursuites judiciaires que peut 
comporter la Iégislation du pays d'origine. 
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Article 15 

Chaque administration peut, da.ns des circonstances extraordi
naires qui sont de nature tt justilier la mesure, suspendre tem
porairement le service des colis postaux d'une ma.niere générale 
ou partielle, à la condition d'en elonner immédiatement a vis, au 
besoin par le télégraphe, it l'administration ou aux administra·· 
tions int~ressées. 

Article 16 

La législation intérieure de chacun des pays contractants de
meure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipula
tions contenues dans la présente Convention. 

Article 17 

I.- Les stipulations de la présente Convention ne portent pas 
restriction au droit des part;es contractantes de maintenir et de 
conclure 1lcs conventions e;;pédales, ainsi que «le maintenir et 
d'étahlir tles unions plus restreintes, en v no de l'amelioration du 
service eles colis postaux. 

2.-Toutefois les offices des pays participant à la présente Con
vention, qui entretiennent un échange de colis postaux avoc eles 
pays non contractants, admittent tous les autres olfices partici
pants à profiter de ces relatious pour l'échange des colis postaux 
avec ces derniers pays. 

Article 18 

I.- Les pays de l'Union Postale Universelle qui n'ont point 
pris part it la présente Convention sont admis à y adhérer sur 
leur demande et dans la forme prescrito par l'article 23 de la 
Couvention principale, en ce qui concerne les arlhésions it l'Union 
Postal Universelle. 

2.-Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la presente Con
veution réclame la facultá de percevoir une surtaxe supérieur it 
25 centimes par colis, le gouvernement de la Confédération 
Suisse soumet la demande d'adhésion à touts les pays contra
ctants. Cette demande est com;idérée comme admise si, dans le 
délai de six mois, aucune objection u'a été présentée. 

Article 19 

Les administrations des postes des pays contractants désignent 
les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange interna
tional des colis postaux ; elles reglent le mode de tran:smission 
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de ces colis et arrêtent toutes les autres mesuras de détail et 
d'ordre nécessaires pour assurer· l'exécution de la présente Con
veotion. 

Article 20 

La présente Conventiou est soumise aux conditions de revision 
détermiuées par l'article 25 do la Convention principale. 

Article 21 

I.- Dans l'intervalle qui s'écoulo entro les réunions prévucs it 
l\u·ticle 25 de la Convention principale, touto administration dos 
postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux: 
autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bu
reau international, dos propo~itions concernaut le service dos 
colis posta ux. 

2.- Toute proposition est soumise au procóJé Llóterminé au § 2 
de l'article 26 de la convcntion principale. 

3.-Pour <lcvenir exécutoires, ce.,; propositions doivent réunir, 
savoir: 

a) l'unanimitó de.s su!Trages, s'il s'agit de l'a<lrlition de nou
veaux articlos l, 2, 3, 4; 5, ü, 7, H,!}, lU, 12, 13, 14, 15, 20 et 22 
de la présente Convention ; 

b) los denx tiers dos su1frages, s'il s'agit de la modilication 
des dispositions de la présente Convention autres que celles dos 
articles précités et du présent article; 

c) la simple lll:J.jorité absolue, s'il s'agit de l'interpretation des 
dispositions de la présente Couvention, S•.mf le cas de litigo prúvu 
ü l'article 2:~ de la Convention principale. 

4.- Le~ rúsolutions valabl••s sont cons:lcróes, dans les deux: 
premiers cas, par une rléclaration diplomatique, et rlans le 
troisieme cas, par une déclaration administra tive, selou la forme 
imliquée it l'article 26 de la Convention prinCiJ?ale. 

Toute mo•lilication ou résolution n'est executoire que deux 
mois au moins apres sa notification. 

Article 22 

1.-La présente Convention sera mise it exécution le 1 er juillet 
1892. 

2.- Elle aura la meme durée que la Convention principale, 
sans préjndice dn droit laissé à chaque partie contractante de se 
retirer de cet.te Convention moyennant una vis donné, un an à 
!'avance, par son gouvernement ou gouvernement de la Con
fédération Snisse. 

3.- Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution 
de la présente Convention, toutes les dispo:>itions convenues 
antérieurement entre les divers pays contr,wt:mts ou entre 
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leurs administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas 
conciliables avec les termes de la présent Convention, et sans 
préjl](!ice des droits réservés par les articles 16 et 17 pré
cédenh;. 

4.- La présent~> Convention sera. ratifiée aussitôt que faire 
se pourra. Les actes de ratiíication seront échangés à Vienne. 

Eu foi de quoi les plénipotentiaires des pay::; ci-dessous énu
mérés ont signé la presente Convention h Vienne le 4 juillet 
189!. 

Pour l'Ailemagne: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsch. 
Pour la République Argentina: Carlos Calvo. 
Ponr I'Autl'iche: Obentraut.-Dr. Ho(mann.- Dr. Lilienau. 

- Habber.qer. 
Puur la. Hongrie: P. Ileim.- S. Schrimpf. 
Pour le Danelllark et les colonies danobes: Lwul. 
Pour n~gypte: Y. Saba. 
Pour l'Espagne: Federico Bas, 
Pour la F rance: Montmm·in.- J. de Selves .- Ansault. 
Pour les colonies fmnçnises: G. Gabrié. 
Ponr la Grece: J. GeOJ·gantas. 
Ponr l'Italie: Emidio Chiaradia.- Felice Salivetto. 
Pnur la llépuhlique de L ibéria: B. de Steim.- W. J{oent~e1·. 

C. Goedclt. 
Pour le Ln::>..emhonrg: Mongenast. 
Pour le 1\IonUnégro: Obentraut.- Dr. Ho{llwnn.- Dr. Li-

lienau.- Habberger. 
Ponr la Not·ve...-e: Thb. Ileyerdahl. 
Pour !e Paragnay: 
Pottr la Bnlg-iquo: Lichtervelcle. 
P<>•tr le Rrrlsil : Lui~ Betim Paes Leme. 
Pour lfl. Bnlg-arie: P. lii. llfattfweff. 
Pour le Chili: 
Pour la H.épublique de Colombie: G. liiichelsen. 
Pour la République de Costa-Rica : 
Pour les P<~ys-B;\S : Hofstede.- Baron van der Feltz. 
Pour les r:olonies néerlamlaises : Johs I. Pe;·k. 
P•llll' le Portugal et les colonies portugaises : Gailhennino 

Au,qusto de Barros. 
Pour la Roumanie: Colonel A. Gm:jean.- S. Dimitrescu. 
Ponr le Salvador : Louis Rehlmann. 
Pour la Sr:rbie: Sveto~ar J. Gvo~ditch.- Et. W. Popo.,itch. 
Pour· le Royaume de ::)iam: Luang Suriya Nuvat;· .- H. Keu-

chenius. 
Ponr la Suede: E. von J(rusenstjerna. 
Pour la Suisse: E. Hohn.- C. Delessert. 
Ponr h Régencede Tunis: Montmarin. 
Pour la Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pour l'Uruguay: Federico Susviela Guarch.- Jose G. Busto. 
Pour les E'tats-Unis de Venezuela: Carlos Matzenauer. 
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IX 

PROTOCOLLE FIN -\L 

Au moment de proceder à la signatUI'e de l:t Convention con
clue à la rbte de ce jour, relativement a l'échange des colis 
postaux, les plónipotenciaires soussignés iiO!It convenus de ce 
qui snit. 

Tout pays oú la postene se charge JHIS actuellernent du teans
port des petits colis et qui a•lhere it la Convention su~men
tionnée, aura la faculté d'en faire exécnter les clauses par les 
entt'epriS"S rle chemins de fer et de navigation. li pourr·:t eu 
même temps I imiter ce ser vice aux colis provenant ou it dnsti
n:~tion rle localités dt~sservies par ces entreprises. 

L'administration postale de ce pays devr;L s'entendre avec les 
entrepr•ises de chemins de fer et rle navigation pour assurer la 
complete exoicution, par ces :lrwniur·es, rlfl tnnt·~~ !e;; <~i:w,;Ps rle 
la Convention, spócialement pom· ur·;;alli:l•)l' le scrvi<.:u rl'édrange 
it la fro:.ttiere. 

Elle Iom· sorvirit rl'intermédiairo pour toulcs leurs réhtions 
avec les administt·atiuns postales Je:; autr0s pay~ contractants 
et a voe !e lmrean international. 

En foi •l·) qnoi, les plónipotenci;t.ire.; ci-rlessous ont tlt•eqse !e 
pré~ont protocolle Jinal, qui aura. In. même va.leur que si les dis
po,;itions qn'il contitJnt étaient in,;érées dans la Convention, et 
ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux ar
chives rlu gouvernement autrich[en et dont une copie sera 
rcmi,;o i~ chaqne partio. 

Vi ·nne, le ·1 juiltet 1891. 
Ponr l'Allema:.me: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsch. 
Pnur la Rrlpnhlique Argentine: Carlo• Calvo. 
Pour l' Autriche: Obentraut. - Dr. Hofmann.- Dr, Líliemu. 

- Habbergm·. 
Pou!' tt Hongrie : P. Heim.- S. 8chrimpf. 
Pour h Belgique: Lichte1·velde. 
Pour lo Brésil: Luiz Betim Paes Leme. 
Pour la Bul~arie : P. ilf. Mattheetf . 
. Pour le Chili : 
Pour la Republique de Colornhie: G. 1lfichelsen. 
Pour la Repub\iqtio de Cosb-Ric:t: 
Pour !A Dancmark et les colonies danoises: Lund. 
Pour l'Egypte : Y. Saba. 
Pou!' l'l~spagne: Federico Bas. 
Pour ht France : ilfont marin. - J. de Selves. - Ansmllt. 
Pour les colonies fmnçaises : G. Gaurid. 
Pour la Grece: J. Georgantas. 
Ponr la Serbie: Svetozar J. Gvo::rlitch. - Et. W. Popovitch. 
Pour I e Royaume de Siam : Luang Sw·iya Nuvatr. -H. 

Eeuchenius. 
Pour la SuMe : E. von E1·usenstjema. 
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Pour la Suisse: Ecl Hiilm.- C. Delessert. 
Pour l'ltalíe : Emidio Chiaratlia.- Felice Salivetto. 
Pour la République de L ibéria: B. de Steim.- "\V. Roe11t;er. 

-C. Goedelt. 
Pour le Luxembourg : Mongenast. 
Pour le Montenegro: Obentraut.-Dr. Hofmann.- Dr. Lilienau. 

- Hubbuger. 
Pour la Norvége: Thb. Heyerdahl. 
Pour· le Paraguay : 
Pour les Pays-Bas : Hofstede.-Baron 'Van der Feltz. 
Pour les colonies néerlandaises: Johs I. Perh. 
Pour le Portugal et Jes colonies portugaises: Guilhermino Au-

gusto de Barros. 
Pour la Ronmanie: Colonel A. Gorjean.- S. Dimitresctl. 
Pom• le Sal v a dor: Lmds J( ehlmwm. 
Pom· la Régence de Tnnis : 11-1 ontmarin. 
Pour la Turqnie: E. Petacci.- A. Faln·i. 
Pour l'Uruguay : Fede1·ico SHsviela Guarch. - Jose G. 

Busto. 
Pour les E'tats-Unis de Venézueb: Cm·los Mat~cnailer. 

X 

lt.FGLEIIIENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L"EXJ~CUTION DE LA 
CONVE:ST!Oc-1 CO~CER~ANT L'l~'CIIA:\'GE DES COLI,- l'OSTAUX 

Conclu entre l'Allemagne. la Répnhlique Argentine, l' A"triche-Hon
grie, la Belgir[ttP. le Brésil. la B11lgari<', lo Chili. la Répnhliqne de 
Colombie, la. Républiqne de Costa. lUca, le Dn••crna.• k ~t les colonies 
danoiqes, l'Egypte, l'Espagne, la Fr;once et les coloni .. s f,·an<:aises, 
la Grece, l"ltalie, la H.épublique rlo Lihcrin, le Luxemhnnrg, le 
l\lontenc~ro, la Nor·•êge, !P. Paraguay, les Pay~-nas el lef-; co}c,nies 
néerlandaises, le Portugal et les colr>nies portugai.<e.~, la ltoulllanie, 
le Salvador, la Serbie, le Royaume <le Siam, la Su<'t\e, la Suisse, la. 
Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay, et les I•;'tatq-lJnis de 
Vénézuela. 

Les sou~signés, vu l'llrticlo 19 de la Convention principalc e.t 
l'l.lrticle 19 de la Convention concernant l'échange des colis pos
taux, ont, au nom de leurs atlministrations respedives, arrêté, 
d'un commun accord, les mesure., suivantes pour a~surer l'ex
ecution de la •lite Convention: 

I 

1.- Les ndministrations postules des pays contractants qui 
entretiennent des services maritimes réguliers désignent, aux 
otllces des autres pays contractants, ceux de ces services qui 
pcuvent être affectés au transport des colis postaux, en indiquant 
lcs distances. 
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2.- Les administrations des pays contractants se notifient 
mutuellement, au moyen de tableaux conformes au modele A 
ci-annexé, savoir: 

a) la nomenclature des pnys pai' rapport auxquelselles peuvent 
respectivement servir d'intermédiaire;; pour le tmnsport des 
colis postaux; 

b) Jes voies ouvertes a l'acheminement des dits colis, it partir 
de l'entree sur lenrs territoires ou dans hmrs services; 

c) L e total des frais qui doi vent leu r être bonifié.; de ce chef, 
pour chaque dcstination, pat•l'office qui leur livre Je~ colis. 

3.- Au moyen des tahl•mux A rcçus de ces cort·espontlants, 
chaque administration détermine les voies à employer pour la 
transmission de ces colis postaux et lcs taxes à perc•Woir sur les 
expéditeurs, d'aprrn les conditions dans lesquelles s'effectue le 
tra.nsport interrw\diaire. 

4.- Chaqne adrninistrntion doit, cn outre, faire eonnaitra 
directement au premier otlice intermédiaire qu~>Js sont lcs pays 
pour lesquels e!le se pro pose de lu i li vrer des colis postaux. 

5.- Chaque administration dr1it communiquer aux adminis
trations contr .• ctants quels sont !e~ objets dont l'mlmi~sion dans 
son pays n'cst pas autorisú3 p:u· lc.-; !ois on r•\glcments. 

li 

1.- En exúcntion do l'article 5, parag-rnphe I, 1le la Conven
tion concernant les colis po$tanx, les administrations tlcs pays 
contractants qui 11'ont pas !e franc pour nnit~ monétaire perçoi
vent leurs taxes d'apre3 les équivalenb ci-dessous: 

PAYS 50 ci~:-iTll\IER 

,\lleinng-ne ....•..••........•. ....•.•.. 
ProtCctorats nl!emands: 

40 pfennig .. ..... . 

~~~~~~i~~n(;"~i~é~: •• • • • ·· • · • • • • · · · .. . ·iO 

Afriqnr~ Oricntale.( 

{Jfennig •.•••..• 
To~o ........... . 
Hépubliqae Argentina .............. .. 
Autriche-Tiongr·ie . ................... . 
Brésil. .............................. . 
Chili ................................ . 
Colon1bie . ..•...........•......•...... 
Danentarck ..... ...........•.....••.. 
Antill••s Danoiscs .................... . 

~;f,~fi;~. ·. ·.:: : ::: : : :: :::: ::: ::::: :: :: : : 
1\-Iontenegro .......................... . 
Norvtlge .... ..•....•... , ..•.•......... 
l)ays-IJas .... ..•..•.•.•....•..•...... 
Colomes nt'~erlandnises . ....... , ..... . 
l>arag-uay .. .............•.•........... 
l)ortugnl ........ .... o •••••••• o ••• o ••• 

::=:alvador. o •• o •••••••••••••••••••••••• 

Siam ................................ . 

t~~1~:~;: ::::::.:::::::::::::::::::::: 

1G cent:l.vos ...... . 
3;) keuzer . .•. o •••• 

200 réis ......... o •• 

10 centavos. o., .• 
10 centavos ....... 
3!) óre ....•.. ....... 
iO cents .......... . 
2 piastres ....... . 

iO cent~ .......... . 
20 soldi .......... . 
3!) ti r~ .....•...... 
2í cents .......... . 
2,) cents ........ o •• 

10 centavos ...... . 
1011 r•\is ........... . 
10 centav. de peso. 

~(; ~~!~·::::::::.::: 
2 piast. (80 paras) 

10 centesimos .. ... 

2.) CEXTlMES 

20 vfeilnig. 

20 pfennig. 

8 centavos. 
13 keuzer. 

100 r~~is. 
5 centavos. 
5 centavos. 

18 i)re. 
5 cents. 
i piastre. 
;) cents. 

10 soldi. 
18 tire. 
12 1.'2 cents. 
i2 i 2 cents. 

:> centavos. 
. o l't~i:-:. 

5 centav. de peso 
7 1 2 att". 

10 iire. 
i pia•t. (40 paras) 
5 centesunos. 
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2.- En cas de changement du systcme monétaire d;ws l'uu 
des pays snsmentiounés, l'administration 1le ce pays (loit s'enten
dre a vec l'administr;ttion des postes suisses pour mo lifier les 
éqnivalents ci-dessus ; il appat·tient à cette derniere adminis
tr;~tion de f<lire notiiler la moditication it tons Jes autres oflices 
de l'Union JHtr l'interrnédiaire du liureau international. 

3.- Toute administratiou a la faculté de recourir, si elle le 
jugo nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précé,Lont en 
cas de modification impot·tante dans la valeur de sa monnaie. 

lil 

1.- Sont considérés comme encombrants : 
a) les colis dépassant trn,5Qcon dans un sons quelconque ; 
b) les colis qui, par leur forme, ne se prdent pas facilcment 

au chargmnent avec d'autre,: coliH qni Ront volumiuenx on qui 
demandent oles précaution spéciales, tels que: plantes ot at'ims
tes en paniers, cages vidcs ou refermant des animaux vivants, 
boites it cigares vide;:; en far1leanx, c:~rtons et boites it ehapeaux 
en bois, meulJles, vannerie, jardinieres, voiturc:; d'cnfan ts, 
rouets, vélocipMes, etc. 

2.- Est réservee aux administrations intéi·essees la f<lculté 
de limitei' à 60 centimetres le maximwn de dimension dan,; un 
seno> quelcvnque des colis postaux échangés avec les pay,; qui 
n'mlrnettent pas les colis encombrants. Est ré::;ervée, un outre, 
aux ollices qui assurant des tt·ansports par mer la faculté de 
limiter à 20 decimêtt·es cubas le volume des colis de,;tine::> ~l être 
tran~mis pai' lent'S service~ m:u·itimes. 

3.- En ce qui concerne le calcul exact du volume, du poirls ou 
de la dimension des colis postaux, la maniere de voir du bureau 
expéditeur doit être considérée comme prévalant, sauf erreur 
evidente. 

IV 

Sont exclus du transport les colis contemmt des mntieres 
explosibles ou infiammables, etc., en général, les articles dan
gel'eux. 

Etit réservée aux administt-ations intéressóes la faculto\ de 
s'entendr·e sur le transport des capsules et des cartouches métal
liques chargées pour les armes à feu pot'tatives et dcti óléments 
de fnsées d'artillerie inexplosi\Jles. 

Ces objets doivent être sohdement emballés à l'interieur et à 
l'exterieur dans des cüsses ou des barils et être tléclarés tant 
sur le bullctin d'expédition que sur l'envoi même. 

v 
1.- Pour être admis au transport, tout colis doit : 
t•r, porter l'adres;;e exacte du destlnataire; les adresses au 

crayon ne sont pas admises. Lorsqu'il s'agit de colis contenant 
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des especes monnayées, dos matieres d'or ou d'argent ou ,rautres 
objets précieux, cette adre:>se doit être écrite sur l'emballago 
même du colis ; 

!2e, être emb,llé d'une maniere qui ràponde it la durée du 
transport et qui pr~serve suffi~amment le contenu. L'emballage 
doit être te! qu'il soit impossible de porter, atteinte an contenu, 
sans laisser une trace apparente de viohttion ; 

3°, être scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou par un 
autre moyen, a vec empreinte ou marque spàciale de l'expéditeur; 

4°, en cas de déclaration de valeur, porter cette dóclaration sur 
l'ad1·esse en francs et centimes ou dans la monnrüe dn pays 
ll'urigine, sans ruture ni surchage, même approuvées. Lorsque 
la declaration est formulce en uue monnaie autre que la mon
naie ele franc, l'expé•liteur ou lo'Jfice du pays d'origine est 
tenu d'en operet• lareduction cn cette derniere monuaie, au pair, 
en indiiJUant, pn,r des nouveaux chilfres placés 1t côté ou au
dessons lies chill"res repre::,entatif's du montant de l:t déclamtion, 
l'equivalent de celle-ci en francs et centimes. 

2.-Les liquides et les corps gras facilemeut liqlH.itlables ~ont 
expédié~ dans nn douhle rPcipieiJt. Entre le peemi<-r (honteille, 
tlacon, pot, boite, etc.) et le ~ecoml (boite cn métal ou on bois 
resi;;tant) est ménag-é, aut:lllt que po~sible, un espace qni doit 
être rem pEde sciure, de son ou de tonte aulre matiere absor
I.Jante. Cet emballage se recommende particulierement pour los 
en v ois à destination de pays d'outre-mer. 

VI 

1.- Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'expé
dition et de déclarations en douane conformes ou analogues aux 
modeles B et C ci-joints. Les administrations se :renseignent réci
proquement sur le nornbre de déclarations en douane it fournir 
pour chaq ue destina tion. 

L'expóditeur pcut ajouter sur le coupon du bulletin d'expó
dition des communications relativos h l'envoi, tt la condition, 
toutefois que la lúgislation dn pays d'origine ou de destination 
n'y soit pas contraíre. 

2.- Uu seu! bulletin d'cxpédition et, si les !ois douaniilres ne 
s'y opposent pas, une seule •1<\claration en douane peuvent servir 
à plusieurs colis, jusqu'au nombre de trois, emanant du même 
expélliteur et destiné> à la même personne, lt condition qu'aucun 
de ces colis ne soit de rembourscment et que les colis avec décla
rntion rh3 valenr 11e soient pns réunis 1t des colis sans valeur 
déclarée. 

3.- Les for·mules de bulletins d'expédition qui ne sont pas 
imprimées en langue française doivent porter une traduction 
sublincail·e dans cette langue. 

4.- Les bulletins d'expedition accompngnant les colis avec va
leur déclarée doivent porter, pour chaque colis, l'empreinte du 
eachet qui a servi à fermer l'envoi, ainsi que l'indication de la 
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valeur décla.rée d'apres Ies régles mentionnées sous le chiffre 
4" de l'article V du présent réglement. 

Le poids exact en kilogrammes et gr·ammes d,) chaqne colis. 
avec valem· declar.:le doit être inscrit, par l'office d'origine, 
tant sur l'adresse du colis que sur• le Lulletin d'expédition à la 
place à ce reservé3 dans cette formule. 

5.- Les administrations contraetantes déclinent toute respon· 
sabilité quant it l'exactitude des déclarations en douane. 

YII 

1.- Clmque colis, ainsi que le bul\étin d'exp1;dition qui s'y mp
porte, doit être revêtu d'une etiquette conforme ou analogue au 
modele D ci-nnnexé, et indiquant le numóro de l'enregistrement 
et lo nom du hureau de dépôt. 

2.- Lc bulletin <l'expé•lition est, en outre, fra.ppé pnr le hu
renu d'origine, du côté de la suscription du timbre iudiqm:mt le 
lieu et la date du dépót. 

3.- Chnque colis avec valeur déclarée ou r'mboursement doit 
porter une étiquette rouge, avec illllication « Vnleur declarée >>ou 
« Romhoursement:. en caracteres latins. 

4.- Les colis it remettre pnr expres sont, de mômo que leur 
bulletin d'expó•lition, ft'appés ol'un timbre ou revêtns ü'une éti
quette portant en gr·os c:~rncter•es lo mot: « Exprec; >>. 

5.- Lor,;quo les colis contiennent dcs esptlccs monnayôes, 
des matiét·es d'or ou d'ar~ent ou tl'autre,; olljets pt•écienx, les 
étirpwttes pre,;crites par les ~§ l, 3 et 4 precc1lents doivent être 
espacóes, afin qu'elles ne puis:>etlt sorvit· it c,u~lter rle,; lósions de 
l'emballage. gJlos ne doivent pas non plns êtro ropliées sur les 
dcux faces do l'emballage, de maniero à couvrir la hot•cluro. 

Vlll 

1.- Les colis it remettre aux destinataires francs de droits 
doivent porter, sur l'adresse ainsi que sur les bulletins tl'expé
dition, l 'indication « it remettre fl'anc de droits ». 

2.- Los bureaux d'oxpé<lition perçoivent Jes envoyours dos 
arrhes süffisantos; ilsjoignont aux documonts de route un bul-
1etin d'affranchissoment tlu modele conformo on analogue au 
modete E ci-annexô. ApriH la livr·abon de l'envoi,lo bureau des
tinabtire complete le bulletin d'a1f~anchissemont par le détail 
dos frais dus et se crédito de son a vanco sur lo lmreau d'expé
dition en suivant la marche a trncéo par l'artiele XI V da présent 
réglement pour les colis réexpodiés; lo bulletin de l'affranchisse
ment doit être annexé à la feuille de repriso creóo par l'otHce 
destinataire et, s'il y a lieu, par chacun des officos inter
mediaires. 
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IX 

1.- L'echange des colis postflux entre pays limitrophes ou 
relies entre eux au moyen d'un service maritime direct est 
e:tl'ectue par les hureaux designés par les offices interesses. 

2.- Dans los rapports entre pays separes par un ou plu
sieurs terJ•itoi•·cs intermétliairns, lns colis postaux doiv(·nt ::;nivre 
les voies dont les otlkc,; inté1·essés sont conV()IIUH; ils sont 
livrés iL découvert au premier otlice intermédiaire, à moins que 
les ollices interesses ne se soieint entendus pour étalllir des 
echauges en sacs, paniers ou compartiments elos avec feuilles tle 
route llirectes. 

X 

I.- Les colis postaux sont inscrits par le lmroau d'échange 
expediteur sur une feuille tle route conforme au motlõle F au
nexe au pr<lsent reglemcnt, avec touts ks tlétails que cette for
mule comporte. Les lmlletins •l'expódition et !e,; ((éclarations 
en douaue, aiusi que los avis tle I'éceptiou, sou attaches ü la 
feuille de route. 

2.- Lo moutaut tles remhoursements n'est indiqnc que pour 
mémnire SUI' l<t feuillo de routo. Lo d<lcompto des rmnbour~o
ment~ est elfectué tlirectement entro les olllces do départ et 
d'arrivee. 

XI 

Quantl un colis postal est l'ollict (l'une demanrle d'avis de ré
ception, !e bureau tl'origiue iuscrit à la main SUI' ce colis, d'une 
mauiere tràs apparente, la. mention <<A vis de réception 'I) ou y 
a.ppose l'empreinte d'uu timbre portaut «A. R.» 

Les avis de réception sont étaulis par los hureaux de destina
tion, qui les trnusmettent, soit dire~tement, soit par l'intermé
diaire des bureaux d'echange, aux bureaux d'origiue, qui les funt 
parvenir aux destinataires. 

XII 

A la réception d'une feuille de route, le bureau d'échauge 
destiuataire procéde à. la vérification des colis postaux et des 
divers documents qui y sout inscrits, et, s"il y a lieu, opere la 
constatation des manquants ou autres irrégularités au moyen 
d'une formule conforme au modele G annexé au pr.esent regle
ment et en se couformant anx regles traces pour les euvois 
avec valeur déclarée, par l'nrticle IX du reglement d'exécution 
de l'arrangemeut conceruant les valeurs déclarées. 

Les di:tl'éi·euces de peu d'importance eu ce qui coucerne le vo
lume, la dimeusion et le poids sout seulement signalées par bul
letin de verification. 
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XIII 

1.- Le montant d'un remboursement doit être énoncê dans 
lamonnaio du pays d'origine sur l'adresse des colis d sur le lml
letin d'expédition, sans rature ni surclmrga même ltpprouvêes. 
Une étiquette rouge <~Remboursement » doit êti·e collé sur le lml
Ietin et snr l'avis. 

2.- Tout colis expédié contra remboursement rloit être accom
pagné d'nn avis confot'me ou analogue au modéle H unnex<i au 
prcsen t rt'~glement. 
~-- lmmédiatement apros avoir encaissé le rembonrsement, 

Ie bureau destinatnire renvoie cet avis au lmreau tl'échange 
expCLliteur. 

4.- Dans Ie cas oh le destinataire ne paye pas !e montant du 
remboursement dans un délai. de sept jours dans Ies relations 
entm pays d'gurope, et dans un délai de quinze jonrs dan~ les 
reh•tions des pays d'Europe avec les pays hors d'Europe et de 
ces derniers pays entre eux, à partir du jour de l'arrivée du 
colis, ce dernier est traitó comme étant tombe en rebut ; con
formement aux di:>positions de l'article XI V, § 3, du prêsent 
reglement. 

XIV 

1.- Les colis posbnx réexpêlliés pa.r suite de fausse dire
ction sont achemines sur leur destination par la voie la plus 
directe dont peut dispo;;er l'office rêexpéditeur. Lorsque cette 
réexpédilion entraine re:stitution des colis it l'office expéiiteur, 
Ies bonifications inscrita:; à. la feuille de route de cet office sont 
annulées, et le bureau d'échange réexpéditeur livra ce;; ol:\jets 
pour mémoire ~t son correspondant, apres avoir signale l'errenr 
par un lmlletin de vét•ification. Dms le cas contrah•e, et si le 
montant bouitie à. l'office réexpéditeur est insutnsant pour <·ou
vrit• les frais de réexpédition qui lui incombent, il se cródite de 
la <liil'érence eu forçant la somme inscrite tt son avoir sur la 
feuille de ronte du bureau d'échange expéditeur. Le motif de 
cette rectification est notitlé audit bureau au moyen ü'un bulle· 
tio do vcriti.cation. 

2.- Les colis postaux reexpediés par suíte de changement de 
résitlence des <lestinataires doivent, antant que possible n. être 
accompngnés rlu bulletin d'expédition créé par le bureau d'origine 
ou, en cas de perte, d'nn bulletin snpplémentaire. Ces colis ~ont 
grevés à la charge des destinataires, par l'office distributeur, 
d'une taxe représentant la quote-part revenant à ce tlernier 
l'office, h l'office réexpéditeur et, s'il y a lieu, it chacun des offi
ces intermédiaires. 

(') L'exempla!re signe porte par erreur: cdoivent toujours être accompa
gnee.» Yoir !e procés-verbal de la twoisiéme séance du congrtls, page 677. 
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L'office réexpéditeur se crédite de sa quote part sur lo'tHce 
intermédiaire ou sur l'office de !a nouvelle de,;tination. Dans !e 
casou le pays de réexpédition et celui de la nouvelle dPstination 
ne sout pas limitrophes, le premier office intermédiaire qui 
reçoit un colis postal réexpédié se crédit du montant d·~ sa. quo
te-part. et celle tle l'olllce réexpé•liteur, vis-à-vis •le l'otnce 
auquel il livre cet objet: et ce del'nier, á son tour, s'il n'est lui
meme qn'un intermédiaire, répéte, sur l'ofiice suivant, S<t propre 
qnote-part accumulée avec celle dont i! a tenu compte a l'otnce 
précé•lent. La même opér;~tion se poursuit dans les ra pports entre 
les dilférents otnces participant autransport, jusqu'il. co que !e 
co li:; po~tal parvienno it l'olllc<l di:strilmteur. 

Tontefois, si la taxe exiS"ihle pout· !e parcours ultérieur d'un 
colis tt ré<1Xpédier est acqmttée au moment de la réexpédition, 
cet ohjet esl traité comme s'il était adressé directement du pays 
réexpéthteur dans !e pays do destination, et remis sans tt~xe 
postale au destinataire. 

3.- Les expéditeurs de colis tombes en rolmt seront consul tis 
sur la maniere dont ils entendent en disposer, it moins qu'ils 
n'aient demande !e retour immélliat ou la rembe iL un antrP. rles
tinatait·e par una vis (modele I ci-joint) libellé •lans une i<tngue 
connue dan::~ !e pa.ys de destination (avec traduction snblinéaire, 
éventuPII<lment, dans la langue du pays d'origine) ot apposé tant 
sur le bulletin d'expédition que sur !e colis lui-même. 

Cetto disposition peut anssi s'étenilre it l'abandon de l'envoi it 
l'offi~e dn pa.ys de 1lestination, mais à b condition quo l'expéJi
tonr supporte, le cus échéant, les frais de réexpédition et 
autres et los droits de douane accessoires dont !e rolis est :.rrevé 
jusqn'it concurrence du montant dont l'office susmontionne' · res
terait à découvert apres la vente du colis. 

Les demandes d'avis sont échangées entre les administrations 
centrales des pays de destination et d'origine, ou entre les bu
roaux de poste désignés à cet effet par ces administrations. 

Si, dans !e délai de deux mois. it partir de l'expé·fition de 
l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des instructions 
sulllsantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai est 
porté il. six mois pour les relations avec les pays d'outre-mer. 
Le renvoi •lu colis doit être aussi elTectué pour !e cu,; oú sare
mise it uno nouvelle adresse ne ponrrait pas non plus avoir lieu, 
sauf toutef'ois, !e cas ou l'expéditeur anrait ajouté it sa nou
velle disposition une secondo disposition éventuelle (autre 
adresse, abandon, etc.) 

Toutefois, les articles sujets it détérioration on it corru
ption penvent seuls être vendus immédhtement, même en route 
à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judi
ciaire, au profit de qui de rlroit, il est dressé proces-verb 'l de la 
veute. 

Los colís it renvoyer it l'expéditcur sont inscrits sur la feuille 
de route avec la mention « H.ebut » dans la colomne d'observa
tions. Ils sont traités et taxés comme les objets réexpédiés par 
suíte do changement de résidence des destinataires. 
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4.- Tout colis uont lo uestina.taire est parti pour nn pays non 
participant it la Convention concernant les colis postaux est 
traité comme rebut, a rnoius que l'ollice de la. premiilre desti
nation no soit eu mosure de I e faire parvenir. 

G.- Si l'une úes )Jt'ohihitions prévues :ll'artie\e 12 de h Con
vention est constutée au cours des opératlons d'échange, l~ colis 
est purement et simplemeut rendu au bureau d'échauge expé· 
diteur dans la. forme prévue par le paragraphe I du présent 
article. 

XV 

Les demandes de retrait de colis postaux et de changcment 
d'adresse sont sonmies anx rilgles et formalit(~s prescritas par 
l'articl XXX. du reg!ement de détail et d'ordre pout· l'exécution 
de la Convention principale. 

XVI 

1.- Chaque a·lministration fait établir mensuellement, par 
chacun d.e ses bureaux d.'échange et ponr tous les eu v ois reçus 
dos bureaux d'échange d'un seu! et même oillce, nu état, cou
iorme au modele J anuexé au present reglement, des sommes 
inscritos snr chaqne feuille de route, soit à son credit, pour sa 
part et ce!le de chacune d.es admini~trations intéressées, s'il y 
a lieu, dans les taxes porçues par l'oflice expt\rlitem·, soit i:t son 
débit, pour· h part revennant it l'otlice reexpóditeur et aux 
offices intermétliaires, en cas de réexpeJition et de relmt, dans 
Ies taxes à recouvrer sur los destinataires. 

2.- Les etats J sout ensuite recapitules par le~ soins de Ia 
même adminbtration uans un compte K egalemont annexé au 
pré~ent reg-loment. 

3.- Co colllpte, accompag-nó des ét:tts partiols, r los feu\lles de 
route et, s'il y a lieu, de~ hnlletins de véri!ic ttion y aff .. \rents, 
est soumis i:t l'exn,men de l'office correspond<tnt, tlans lo countnt 
du mois qui suit celui auquel il se rapporte. 

4.- Les comptes mensuels, apres avoir été veriâês et acceptés 
de part ct d'autre, sont résumés dans un compte genéral tri
mestriel par les soins de l'administration créditrice. 

5.-- Le ~olde résultant r!e la balance des comptc;; reciproques 
entre deux otnces est payé par l'office dóbitenr it l'ollice cré
diteur en francs eft'êctifs et an moyen de traites tirées sur la 
capital e ou sur une place comrnerciale riu p tys cré<tncier, les 
frai:> du payement restant à la charge de l'oltice dél.Jitenr. Ces 
traites peuvent êtt·e exceptionnellement tirées sur 1m autre 
pays, à la condition que los frJ.is d'escompte soient [t la chacge 
de l'office débiteur. 

6.- L'établis~ement, l'envoi et !e payement des comptes doi
vent être e[fectuées dans le plus bref uélai pussible et, au plus 
.tard, avant l'expiratiou du trimestre suivant. Passe ce délai, les 
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sommes duas par un office à un autre office sont productives 
d'intéróts, a raison de 5 "/o l'au, a tlater tlu jour dt3 l'éxpiration 
dudit délai. 

7.- Est réservée toutefois, aux offices intéressés, la faculté 
de prentlre, d'un commun accord, d'autres dispositions qui celles 
qui sont formulées dans le présent article, notamment en ce qui 
éoncerne Jes remboursements. 

XVII 

1.- Les administrations se communiquent ré,1iproquement 
par l'intermédiaire du burean international et trois mois au 
moins avant la mise à exécution de la Convention, savoir: 

a) les dispositions qu'elles auront prises en ce qui concerne la 
limite de poids, la déclaration de valeur, las colis encombrants, 
les rernboursements, le nombre de colis qui pt>uvent être accom
pagnés d'une seule déclaration en douane et l'adrnission de com
munications manuscritas sur !e bnlletin d'expédition; 

b) s'il y a lieu, las limites de dim·~n,:ion et de volume pré
-vues au paragraphe 2 de l'article I1I du pré~cnt reglement; 

c) !e tarif applicable dans leur service >tUX colis postaux 
pour chacuu des pays contractauts, en conformité de J'article 5 
de la Convention concernaut les colis posta me et de l'article I 
du présent reglement ; 

d) les noms des bureaux ou loca.Jités qui participeront à 
l'échange des co li; postaux ; 

e) un extrait, en Jangue allemande, anglaise ou française, 
das dispositions de Ieurs I ois ou rêglements in térieurs applicables 
au transport des colis postaux. 

2.- Toute moditlcabou apportée ultérieurement à l'égard 
des cinq points ci-dessus mentionnés doit être notifiée sans 
retard de la même maniere. 

XVIII 

1.- Dans l'intervalle qui s'écoule entre lcs réunions rrévus 
à l'article 25 de la Convention principale, toute adminis ration 
d'un des pays contractants a la droit d'adresser aux autres ad
ministrations participantes, par l'intermédiaire du bureau inJer
national, des propositions concernant les dispositions du présent 
reglement. 

2.- Tonta proposition est soumi.se au procédé déterminé 
par l'article XXXIX du reglement d'éxécution de la C(lnvention 
principal e. 

3.- Pour devenir exécutoires, les propositions doivent reunir, 
savoir : 

a) l'unanimité das suffrages, s'il s'agit de l'addition de nou
veaux articles, de la moditlcation du présent article ou de 
l'article XIX; 

Poder ExeculiYo i392 H 
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b) les deux tiers des sutrrages, s'il s'agit de la modification 
des articles li, Ill, IV, V, Vl, VII, IX, X, XI, XII, Xlll et XIV; 

c) Ia simple majorité absolue, s'il s'agit de Ia modification des 
autres ar-ticles ou de l'interprétation des diversas dispositions du 
préseut reglement, sauf le cas de litiga prévu à l'article 23 de 
Ia Convention principale. 

4.-Les résolutions valables sont consacrées par une simple 
notification du bureau ínteruatiorml it toutes les administrations 
participantes. 

5.- Toute moLlificatlon ou résolution adoptée n'est ex
écutoire que deu :I: mois au moins apres s<~. notitication. 

XIX 

Le présent reglement sera exécutoire it partir du jom· de Ia 
mise en vigueur de la Convention. 

Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne 
soit renouvelé d'un commun accord entre les partias contra
ctantes. 

Fait ít Vienne, le 4 juillet 1891. 
Pour L'Allemagne: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsch. 
Ponr Ia Répu!Jlique Argentina: Carlos Calvo. 
Ponr l'Autriche: Obentraut.- Dr. Jiofmann.- Dr. Lilienau.-

Habbergel·. 
Pour Ie Chili: 
Pour Ia Républiquede Colombie: G. llfichelsen. 
Pour Ia H.épublique de Costa Rica : 
Pour le Danemark et les colonies danoise:; : Lund. 
Pour l'Egypte: Y. Saba. 
Pour l'Espagne : Federico Bas. 
Pour la Franca: Montmarin.- J. de Selves.- Ansa!llt. 
Pour les colonies frauçaises : G. Gabl'id. 
Pour la Grece : J. Georgantas. 
Pour l'Italie: Emidio Chiararlia.-Felice Sali~etto. 
Pour la République de Lil!érin.: B. de Steim.- W. Koentzer. 

C. Gredelt. 
Pour le Luxembourg : Mongenast. 
Pour Ia Suàde : E. von Krusensljerna. 
Pour la Suisse: Ed. Hõhn.- C. Delesse1·t. 
Pour la Régence de Tunis: Montmarin. 
Pour la Hongrie: P. Heim.- S. Schrimpf. 
Pour la Belgique: Lichtervelde. 
Pour le Brésil : Luiz Betim Paes Leme. 
Pout• la Bulgarie : P. M. Mattheeff. 
Pour le Monténegro: Obentraut.- Dr. Hofmann. - Dr. Li-

lienau.- Habberger. 
Pour la Norvege : Thb. Heyerdahl. 
Pour le Parag-uay : 
Pour les Pays-Bas: Hofstede.- Baron t~an der Feltz. 
Pour les colonies néerlaudaises: Johs I. Perlt. 
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Pour !e Portugal et les colonios portugaises : Guílher»tino 
Awtusto de Barros. 

Pour la Roumanie: Colonel A. Gol·gean.- S. lJimitrescu. 
Pour le Salvador: Louis Kehlmann. 
Pour la Serbie: Sveto:;ar J. Gvozditch.- Et. W. Popovitch. 
Pour le H.oyaume de Siam: Luang Sm·iya Nuvatr.- H. J(eg-

chenius. 
Pour la Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pour l'Uruguay : Federico Susviela Guarch. - Jose G. 

Busto. 
Pour les Etats-Unis de Vénézuela: Carlos ];[at:;enaiter. 

XII 

REGLEl\IENT DE DÉTAIL ET D10RDRE POUR r}EXIhCUTION DE r.'Art
ltANGEl\IENT CONCimNANT LE SE!tVICE DES UECOlJYitE~IE'IT:' 

Co•1cln entre l' .\llemagne, l' Autriche-Hongrie, la Bel~iqne, le Drésil, 
la Rep•thlique ele Cosh Rica, 1'8gypte, la France, l'ltalie, la ltépu
bliqrte ci,, Libéria, le Luxembom·g-, h Norvege, les Pays-Bas et Ies 
ln•les Ori·•ntales Néerlandaisc•s, l • Portugal et les colonies. pnrtu
p-a.i~es, la lloumanie,lll Salvatlor, 1:1 Suisse, la llé;;ence tle 'l'unis et 
la Turqrtie. 

Les soussignés, vu l'article 17, § 2, de l'arrangement con
cernant le service des recouvrements, ont, au nom de leurs 
administrations respectivas, arrêté, d'un commun accord, les 
mesures suivantes pour assurer l'exécution dudit arrangement: 

I 

1.-Toute valeur mise en recouvrement doit: 
a) porter l'énonciation de la somme à recouvrer en toutes 

l~>ttr·~s (caracteres latins) et en monnaio !lu pays de destination, 
du nom et de l'adresse llu déuiteur, ainsi que la signature pour 
acquit riu rléposant, s'il y a li•.'U; 

b) avoir été soumise au droit de timbre dans le pay;~ d'origine, 
si elle est sujette à ce droit; 

c) être inscript sur un bourdereau conforme au modele A an
nexé au présent reglement; 

d) être adressé avec le bordereau de recouvrement au bureau 
de poste de destination, sous une enveloppe conforme ou analo
gue au modele B ci-annexó et revêtue de timbres-poste repré
sentant la taxe fixée par l'at·ticle 5 ou l'article 8 de l'arran
g •ment. 

2.- Les annexes d'une valem• à recouvrer doivent y être atta
chées. 
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li 

1.-Il est interdit de consignar sur le bordereau de recouvre
ment, d'autres annotations que celles que comporte la contextura 
de cette formule, ou de joindre aux valeurs à recouvrer des 
Iettres ou de notes pouvant tenir lieu de correspondance entre 
Ie créancier et le débitenr. Le cas.échéant, il n'est pas tenu 
compte des annotations illicites consignes sur le bordereau de 
recouvrement; quant atllr lettres ou notes separées, elles sont 
renvoyées sans frais au déposant, par !'intermédia ire du bureau 
d'origine, avec un fiche indiquànt le motif du renvoi, par exem
ple par les mots : Tmnsmission inte1·dite. 

Ne tombent pas sons le coup de cette interdition Jes pieces 
justificativas (connaissements, comptes de retour, actes de 
protêt, etc.) qui ne doivent être rem1ses au débiteur qu'en cas 
de payement de la valeu r qu'elles accompagnent. 

2.-ll n'est pas permis de réunir dans un même em·oi des va
leurs 1t ditfêrents jours d'échange. 

lii 

1.-L'enveloppe contenant les valeurs it reconvrer, avec le 
bordereau de recouvrement, e<t fermée par J'expóditeur et dé
posée an guichet ; elle doit porter le nom et l':tdresse exacte de 
l'expéditeur et être soumise à In. formalité de la recommen
dation. 

2.- Si l'enveloppe a êté trouvée tt la boite dument atrranchie, 
elle est traité comme si elle avait été déposé au guichet. En cas 
de non atrranchissement ou d'affranchissement insumsant, il n'est 
pas donné cours à l'envoi. 

IV 

1.- Le prJposé du bureau de destination fait l'ouverture du pli 
recommendé et véritle !e nombre des pieces jointes au bordereau 
de recouvrement, ainsi que leur montaut. Le résultat de la vé
ritlcation est constnté sur !e bordereau de recouvrement et cer
tifié par la signature du preposé. 

2.- Lorsque !e nombre des pieces annoncé par !e bordereau 
n'est pas tr~uvé dans l'enveloppe, le préposé informe immédia
tement du fait le l.mreau expéditeur, chargé d'en avisar le dé
posant; il proce.ie néanmoins au recouvrement des valeurs re
connues réguliere:;, apres avoir constaté !e manquant eu regard 
de l'inscription. I 

v 

Les vale•1rs insérées dans une enveloppe trouvée à la boite 
(article III, § 2, ci-dessus) sont mises en recouYrement, a!ors 
même que le nom et l'adresse de l'envoyeur ne seraieut pas 
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indiqués, soit sur l'enveloppe, soit sur le borJereau de recou· 
vrement, soit sur les valeurs elles-mêmes. 

Mais, rl.ms ce cas, le prépo;u.i, une fois le recouvrement opéré, 
s'il n'a pa~ pu recueillir, aupres du débiteur, le5 renseignements 
qui lui font défaut, prévient du fait l'administration à hqnelle 
il appartient. Celle-ci demande à l'administration du pays d'ori
gine le nom et l'adresse de l'envoyeur. 

VI 

Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible, 
et, s'il a lieu, le jour de l'échéance. 

VII 

I.- Les titres non payés à prémiere !X'ésentation sont rap
porté~ au bureau de poste cbargé du recouvrement et laissés 
pendant un délai de sept jours 1t la. tlisposition des débiteurs, qui 
peuvent encore venir se liberar. Ils sont prévenus de ce fait par 
le facteur ou par !e bu!'eau destinataire. 

Le déla.i de sept jours compte it partir clu jour qui suit celui de 
la prérniàre pré~entation. 

2.- Lorsqne te déposant a demandá par une annotation sur le 
bordere;ou qu'apres une présentation iufructuense, Jes titJ·es lui 
soient renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nomi
nativement désiguées à cet effet, i! doit étre fait droit à sa 
demande. 

VIII 

Les sommes recouvré3s, déduction f<~.ite de la r \tribuition pré
vue à l'article 7, § l, ou, suivant te ca.s, it l'article 8 de l'arran
gement, des droi!s tlscaux, s'il y a lieu, et de la taxe ordinaire 
des mandats de poste, sont convertias en un mandat de poste 
établi en conformité du reglement d'exécution de l'arrange
ment concernant le service des mandats de poste et portant en 
tê te !e mot RP,couvrement. La taxe du mandat précité est tou
jours calculée sur !e total de la somme encaissée. 

IX 

1.- La réexpédition, dans J'intéeieur du pays de destination. 
des valeur·s à t•ecouvrer, pat• suite de changement de résidence 
des destinataires, est effectuée sans frais. 

2.- Si la réexportation comprond tontes las valeurs i\ recouvrer 
formant un même envoi, te bureau de ltt nouvelle ró5idence pro
cede com me si Jes valeurs !ui avaient été primitivement adressées. 
11 est fait mention de la réexpétlition sur le bm·det·.1au spécial 
(voir urticle Xl), de la maniere suivante: « H.éexpédié par !e 
bureau N. N .» 
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3.- Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant plusieurs 
valenrs rAcouvrables sur des débiteurs différents, dont une ou 
plusienrs piàces seulement sont réexpédi.ées par suíte du cha.n
gement de résidence d'un débittJur, le bureau de la nouvelle 
résidence doit, si faire se peut, euvoyer d'olllce, par man<lat de 
poste, la somme encaissée ou, i\ défaut, les valeurs impayées, au 
bureau auquelle bordereau (article I) a été adressé; co dernier 
b•reau reste seu! charge de la liquidation des comptes avec 
l'expéditeur. 

X 

Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour un motif quel
conque sont renvoyées au déposant dans la forme prévue par 
l'article XI ci-apràs. 

Il est fait mention de la cause du nou-recouvrement, sans 
autre constatatiou, soit sur une fiche jointe aux titres, soit sur 
le verso du bordereau spécial (C) mentionné à l'article XI. 

Les bureaux se conforment, à cet égard, aux dispositions du 
§ 4 de l'article XXII du reg-lement du détuil, ct d'ordre pour 
l'exécution de la Convention principal e. 

XI 

1.- Les valeurs impayées, ainsi que les mandats émis pour les 
valeurs encaissées, doivent étre accompaguées d'un bordereau 
spéci:tl (modele C) et adressés au bnreau de dépôt, recommen
dées d'office, sous une enve!oppe conforme ou analogne au n.o
dàle D annexé au présent reglement. Dans les cas oh l'envoi ne 
contient pas de valeur impayée, la recommendation d'otfice n'est 
pas nécess~im, et i! y a lieu rle biffer sur l'enveloppe (morlêle D) 
les mots superflus. Dans les relations qui eomportent, pour le ser
vice des mandats, l'interventwn de bureaux d'échange, les envots 
prévus au présent paragraphe se font également par l'intermé
diaire de ces bureaux. 
2.- Le bordereau mentionné au § l précédent doit contPnir: 
a) l'empreinte du timbre á date du bureau charge du recou

vrement; 
b) le nom et l'adresse du déposant, la date du dépót et !e mon-

tant des valeurs déposées ; 
c) le montant du mandat; 
d) le montunt détaitlé des frais; 
e) le montant des valeurs recouvrées; 
f) le nombre et le montant des valeurs non recouvràes. 
3.- Le total du mandat et ..!es frais doit égaler Ie mon-

tant des valeurs recouvrées. 
4.- La réunion des sommes recouvrées et non recouvrées 

doit formar !e montant exact des valeurs originairement dé
posées. 
5.- Les indications inutiles du bordoreau sont b&rrées. 
6.- Les bordereaux de liquidation manquants ou irréguliers 

so•t réclamés ou renvoyés directement de bureau à bureau. 
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XII 

I. - Les administrations des pays contractants se communi
quent réciproquement, par l'intermédiaire du bureau interna
tional et trois mois au moins avaut la mise à execution de 
l'arrangement, un extract tles dispositions de leurs lois ou 
reglements interieurs applicahles au service das recouvrements. 

2.- Tonta moditlcation ultérieure devra être notifica su.ns 
retard de la même maniere. 

Xlll 

I. - Dans l'intervalle qui s'écoule entre Ias réunions, tonto 
administration des postes d'un pays contt·actant a le droit 
d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'in
termediaire du bureau international, des propositions concer
nant les dispositions du présent roglement. 

2.- Tonto proposition est soumise au procé1lé dóterminé par 
l'article XXXIX du reglement d'exécution de la Convention 
llrincipale. 

3. - Pour devenir exécutoires, les propositions tloivent 
réunir, savoir: 

I cr, l'unanimitó des suiTrages, s'il s'agit i\ e l'addition de nou
veaux articles ou de la modification des dispositions du présent 
article et des articles I, li, III, VI, Vlll, IX, X et XIV du 
présent reglement; 

2•, les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifica
tion des articles V, VII et XI; 

3•, la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modiHcation 
des autres articles ou de l'interpretation des diversas disposi
tions du présent reglement, sauf les cas de litigo pn3vus à 
l'article 23 de la Con vention principale. 

4. - LPS résolntions valablcs sont consacrées par une no
tification du bureau international à toutes les administra
tions participantes. 

5. - Toute modification ou résolution adoptée n'est ex
écutoire que deux mois, au moins, apressa notitication. 

XIV 

I. - Le présent rêglement sera. e:x:écutoire à partir du jour 
de la mise en vigueur de l'arrangement. 

2.- 11 aura la même durée que cet arrangement, à moins 
qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre ies partias 
intéressées. 

F<tit à Vienne, le 4 juillet 1891. 
Pour l'Allemagne: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Frit.~ch. 
Pour l'Autriche: Obentraut.- Dr. Hofmann.-Dr. Lilienau. 

- Habberge1·. 
Pour la République de Costa-Rica: 
Pour l'E'gypte: Y. Saba. 



648 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Pour lrt. Franca: llfontm,rin.- J. de Selves.-Ansault, 
Pour l'ltalie: Emidio Chiaradia o- Felice Salivetto o 

Pour la République de Lilléria: B. de Steim.- W. Koeat:;er. 
- C o Goedelt. 

Pour le Luxembúurg: Jfongenast. 
Pour la Norvege: Thb. Heyerdahl. 
Pour la Hongrie: P. Heimo- S. Schrimpf. 
Pour la Belgique: Lichtervelde. 
Pour le Brésil: Lui~ Betim Paes Leme. 
Pour las Pays-Bas: Hofstedeo- Baron van der Felt~. 
Pour las Indes Orientales Néerlandaises: Johs I. Pe1·k. 
Pour le Portugal et les colonies portugaises: Guilhermino 

Augusto de Barros. 
Pour la Roumanie: Colonel A. Gorgeano-8. Dimitrescu. 
Pour le S~tlvador: Louis Ií:ehllllann. 
Pour la Suisse: Edo Hohn.- C. Delessert. 
Pour la Régence de Tunis: Montmarin. 
Pour la Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 

XI 

ARRANGEMENT CO:-ICERNANT LE SERVICE DES RECOUVREMENTS 

Conclu entre I' Allemagne, I'Autriche-!Ion~rie, la Be!gique, I~ Brésil, 
la Républiq•te de Costa-Itica, 1"8;rypte, la Franca. J"Italie, la 
République tle Libéri'l, le Luxembourg. la ~orvegeo les Pays-13as et 
les Indes OrientalM Néerlanrlaises, !e Portug-al et leR colonies pot'• 
tu;raises. la Roumanie, le Salvador, la Suiss~, Ia. Ré,crence de Tunis 
et la Turqitieo 

Les soussignós, plénipotentiaires des gouvernements des pays 
ci-dessus dénommés, vu l'article 10 de la Convention principale, 
ont, d'un commun accor•i et sons reserve de ratilicatwn, arrêté 
l'arrangement suivant: 

Article 1 

L'échange des valeurs à recouvrer par la po5te entre ceux des 
pays contractants dont les auministrations postales conviennent 
de se charger réciproquement de ces services, est regi par las 
dispositions du présent arrangement. 

Article 2 

I.-Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, bil
lets à l'ordre, traites et généralement toutes les valeurs com
merciales ou autres, payables sans ft·ais, et dont le montant 
n'excMe pas, par envoi, 1.000 trancs etfectif:; ou une somme 
equivalente dans la monnaie de chaque pays. Les administra
tions des postes de deux pays correspondant;; peuvent, d'un 
commun accord, adopter un maximUin plus élevé. 
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2.-Les !vlministrationsdes postes das payscontractants peu
vent egalement se charger de f;lire protestar les effet;; de com
merce et prendre, d'un commun accord, las dispositions neces
saires au sujet de co service. IWes penvent de mêmo admettre 
à l'encaissement les coupons d'interêts et ue di viuonues et les 
t itre;; amortis. 

Article 3 

L3 montant des valeurs à recoavrer par la posto doit ôtre 
exp!'imé en monuaie du pays charge du recouvrement. 

Article 4 

I.- L'envoi des valeurs à rocouvrer est fait sous forme do 
lettre recommeudé~, arlressee directement par lo dóposant au 
bureau de la poste qui doit encaisser las fonrls. 

2.- Le même envoi peut contenir plusieursv;tleurs recouvra
bles p3.r un mêmo bureau de poste surdas débiteurs ditrcrents, 
au protit d'une même personne. 

Article 5 

1.- La taxe d'un envoi, 1\.tit en conformité de I 'article 4 pré
cêdent, est cello d'nne lettre recommendéedu poids de cet envoi. 
Cette tnxe appartient en entier à. l'administration des postes du 
pays d'oridne. 

2.- Un récépisse de l'envoi est remis gratuitement à 'in
teressá au moment du dépôt. 

Article 6 

Il n'est pas arlmis de pa.yement partia!. Chaque valeur doit 
être payée intégralement et eo une seule fois; sinon, elle est 
tenue comrne refusée. 

Article 7 

I.- L'administration das postes chargée de l'encaissement 
préleve, surte montant de chaque valeur encaissé, une rétribu
tion de lO centirnes ou l'équi valent dans la monnaie du pays de 
destination. 

2.- Le produit de cette retribution ne donne lieu à aucundé
compte entre los administrations intéressées. 

Article 8 

Dans las relations qui comportent actuellement la perception 
d'uu droit d'eucaissernent supérieur à celui tlxé par l'arlicle 
précédeut, los adrninistrations intéresséas ont la faculte de cou-
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server provisoirement le droit en vigueur, pourvu que, dans ces 
mêmes relatiom, la taxe de dépôt prévue à l'article 5 ::;oit limitée 
à un droit fixe de 25 centimes. 

Article 9 

1.- La somme reconvrée, apres déduction : 
a)de la rétribution fixée à l'artiele 7 ou à l'artic!e suivant le cus; 
b) de la taxe ordinaire des mandats de poste, etc. ; 
c) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux: valeurs ; 

est convertia, par le bureaux qui a fait le recouvt•ement, en un 
mamlat de posto au profit du tléposant. Ce mantlat I ui est envoyé 
sans frais. 

2.- Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées 
au bureau de dépot eu franchise de port et sans être g-revées 
d'un droít quelconque. L'administration des postes chargée du 
recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire ou 
constatation de nature quelconque du non-payement. 

Article 10 

1.- Les dispositions de l'1wrangement concernant l'échange 
des mandats de poste sout applicab\es, en tout ce qui n'est pas 
contr.dre au présent arrangement, aux manrlats de f>Oste déli
vrées en vertu de l'article 9 précedent, pour la liquülation des 
valeurs recouvrées par la poste. 

Toutefois, lcs manda.ts de reconvrement tombés eu rebut ne 
sont pas remboursés, mais i\s restent à la disposition de l'ofilce 
du pays expéditeur des valeurs mi:>es en recouvrement. 

2.- Ces mandats sou admis jusqu'au maximum fixe en vertu 
du premier paragraphe de l'article 2. 

At•ticle ll 

1.- Sauf le cas de force majeure, en cas de perte d'une lettre 
recommendée contenant des valeurs à recouvrer, il est payé au 
deposant une indemnité de 50 francs dans lesconditions détermi
nées par b Convention principale et sansque la reserve contenue 
dans le protocolle final de cette Convention soit applicable aux 
envois de recouvrements. 

2.- En cas de perte de sommes encaissées, l'administration au 
service de laquellela perte est attribuable, est tenueau rembour
sement intégral das sommes perdues. 

Article 12 

Les administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du 
chef de retards dans la transmission, soit des lettres recommen
dées contenant les valeurs à recouvrer, soit de ces valeurs elles
mêmes ou des mandats de payement. 
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Article 13 

Les stipulations du présent arrangement ne portent pn,s re
striction au droit des partias contrnctantes demaintenir et decon· 
clure des arrangements spéciaux, ainsique de m:tintenir et d'éta
blir des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le service des 
recouvrements internationaux. 

Article 14 

En outre, le présent arrangement ne porte pas atteinte à la 
législatiou intérieure des pays contractants, dans tout ce 
qui n'est pas prévu par cet arrangement. 

Article 15 

I.- Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles du pré
sent arrangement, chaque administrntion n fhculté tl'appliquer 
les dispositions régissant la matiài·e rhns son service intérieur. 

2.- Il est toutefois formellemeut interdit de percevoir, soit 
dans !e pays d'origine, soit rlans I e pays de destination, une taxe 
ou rétribution quelconque autre que celles qui sont prévues par 
le prósent arrangement. 

Article 16 

Chaque administration peut, dans des circonstances extraordi
naires de nature à justifier la mesure, suspendre temporaire
ment Je service des recouvrements, d'une maniere générale ou 
partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, ou 
besoin par voie télégraphique, à l'administration ou aux adminis
trations intéressées. 

Article 17 

I.- Les administrations des po~tes des pays contractants ad
mettent au service des recouvrements tous les bureaux chnrgées 
du service des mandats de poste internationaux. 

2.- Elles réglent d'un commun accord, le mode du dépôt et 
de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que touts las autres me
suras de détail ou d'ordre néce:;saires pour assurer l'exécution du 
présent arrangement. 

Article 18 

Les Etats de l'Union qui n'ont point pris part au présent 
arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et 
dans la forme prescrita par la Convention principale eu ce qui 
concerne les adhésions à l'Union Postale Universelle. 
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Article 19 

1.- Dans l'intervalle qui s'écoule entre les rêunions prévues 
par la Convention priocipale, toute auministr;ttion des postes 
il'un des pays coutractants a la droit d'a.dresser aux autres 
admini5tratiolls particitJantes, par l'interméliaire du bureau 
international, des propositions concernant le service des recou
vrements. 

2.- Toute proposition est soumise au procédé déterminé par 
le § 2 de l'article 26 de la Convention llrincipale. 

3.- Pour devenir exécutoires, les propositions doivent reunir, 
savoir: 

Jcr, l'unanimité des suiTrages, s'il s'agit de l'addition de 
nouveaux articles ou de Ia moditlcation des rlispositions du 
présent article et des articles l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 du présent arrangemeut; 

2•, lesdeux tiers das suiTrage,;, s'il s'agitde la modification 
des dispositions de l'article 17 ; 

3•, la simplemajorite absolue, s'il s'agit de l'interprétation 
das dispositions du pré,.ent arraogement, sauf le cas de 
litige prévu à l'article 23 de la Convention principale. 

4.- Les résolutions valahles sont consacrées, dans les deux 
premiers cas, par une déclarntion diplomatique, et dans !e 
troisiême cas, par une notification administrativa, selon la. forme 
prévue par la Convention principale. 

5.- Toute moditlcatiou ou résolution adoptée n'est exécutoire 
que deux mois, au moins, aprés sa notitication. 

Article 20 

I.- Le próscnt arrangement entrera on vigu3ur le l•r juillet 
1892. 

2.- li aura la même duree que la Convention principale, 
sans prejudico du droit reserve à chaque pays, de se retirer de 
cet arrangemont moyennant un avis donne, uu a.n à !'avance, 
par sou ~ouvernement au gouvernement de la Confédération 
Suisse. Pendant cette derniàre année, l'arrangement continuara 
d'avoir son exécution pleine et entiere, &'\ns préjudice de la 
liquidation et du solde des comptes aprà3 l'expiration dudit 
terme. 

3.- Sont abrogees, à partir du jour de la mise à exécution du 
présent arrangement, toutes les dispositions convenues ant$
rieurement entre les divers gouvernements ou administrations 
des parties contractantes, pour au tant qu'elles ne seraient 
pas conciliables avec les termes du prósent arrangement, lo 
tout sans préjudice des droits réservós par l'article 13. 

4.- Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se 
pourra. Les actes de ratiffcation seron échangés à Vienne. 
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En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessous dé
nommés ont signé le présent arrangement, à. Vienne, le 4 
juillet 189 I. 

Pour l'Allemagne: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsch. 
Pour l'Autriche: Obentrattt.- Dr. Hu(mann.- Dr. Lilienmt. 

- Jlabberge1·. 
Pour la l{.épublique de Costa-Rica : 
Pour l'E'gypte : Y. Saba. 
Pour la Franca: Montmarin.- J. de Selves.- Ansault. 
Pour l'ltalie : Emidio Chiaradia.- Felice Salivetto. 
l'our la Rópublique de Liuéria: B. de Stcim.- W. lloent:er. 

C. Goedelt. 
Pour le Luxembourg: Mongena~t. 
Pour la Norvege : 1'hb. Heyerdahl. 
Pour les Pays-Bas : Hofstede .- llaron van der Feliz. 
Pour la Hongrie: P. Heim.- S. Schrimzl(. 
f'our la Belgique : Lichtervelde. 
Pour le Brésil : Luiz Betim Paes Leme. 
Pour les Indes Orientales Néerlamlaises : Johs I. Per h. 
Pour le Portugal et les colonies purtugaises : Guilhermino 

Augusto de Bm-ros. 
Pour la Roumanie : Colonel A. Gorjean.- S. Dimitrescu. 
Pour le Salvador : Louis J(ehlmann. 
Pour la Suis~e: Ed. Hiihn.- C. Delessert. 
Pour la Régence de Tunis: .Montmarin. 
Pour la Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 

XIII 

ARRANGEl\IENT CONCERNANT L'INTRODUCTION DES LIVRETS 
D'IDENTITÍ<: DANS LE TRAFIC POSTAL INTERNATIONAL 

Conclu entre la République Argentine, le Brésil, Ia Bulgarie, la Ré
publique de Colombi~, la l{ép,tblique de Costa-Rica, l'EP'ypte, la. 
France, la Grêce, l'Italie, la H.épubllque de Libéria, le Luxembourg, 
le Mexique, le Paraguay, le Portugal et les colonies portugaiSés, 
la Roumanie, le Salvador, la SuiRse, la Régence de Tunis, la 
Tnr'}uie et les Etats-Unis de Vénézuela. 

Les gouvernements des pays signataires du présent arran
gement, désirant aplanir, autant que possible, les difflcultés 
qu'éprouve le public à se faire remettre, dans le ressort de 
l' Union Postule Universelle, les en vois postaux ou le montant 
das mandats de poste, et usant de la faculté qui leur est réservée 
par l'article 19 de la Convention principale, 



654 AGTOS DO I•ODEII EXECUTIVO 

Les soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs trouvés 
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suiv::mtes: 

Article 1 

1.- Les administrations postales des pays contractants 
peuvent délivrer, aux personnes qui en font la demande, des 
livrets d'identité aux conditions indiquées dans le présent ar
rangement. 

2.- La dísposition qui précMe ne porte pas restriction au 
droit du public, de justifier de son identité au moyen de tons 
autres modas de preuve admis par les lois ou reglements con
cernant le service intérieure du pays destinataire. 

Article 2 

1.-Le livret d'identité doit être conforme au modele (") joint 
au présent arrangement. 

2.- Chaque livret porte une couverture de couleur vérte et se 
compose d'un fauillet portant les indícations personnelles du 
titufaire, et dix feuillets à quittance. 

Ltt couverture porte au recto, en langue du pays d'origine, le 
t.itre suivant : 

UNION POST ALE UNIVERSELLE 

LIVRET D'IDENTITÉ 

Numél·o 

Au verso de la couverture, la carte-photographie du titu
laire, revêtue de sa signature, est attachée au moyen d'un ruban 
dont les deux bouts, ramenés sur la photographie, y sont fixés 
à l'aide d'un cachet offlciel à. la cire, sans préjudice de tous 
autres moyens que les administrations pourront admettre ulté
rieurement d'un commun accord. 

Ao bas de la photographie est inseri te la déclaration suivante: 
Les administrations des postes sontdégagées de toute respon

sabilité en cas de parte du présent livret. 

(') Ponr le livret, voir page 547 du tome second des documents du Congres 
de Lisbonne. 
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De feuillet contenant les indications per~onnelles du titu
laire porte les mentions suivantes : 

Au recto: 
Administration des postes d ...• 

Livret d'identité n ..•• 
Valable du .••. au 

Le soussigné déclare que la signature figurant ci-dessous et 
sur la photog-raphie ci-coutre a été apposé de sa propre main 
par l\1. (prériom, nom, àge, profession et domicile), dont il a 
dümeut consta.té l'identité. 

En foi de quoi, le présent livret lui a été délivré, pour valoir 
pendant trois ans à partir de Ia date de la présente déclaration. 

A ..... Ie ..... 189 •• 
Signature du titulaire ....• 
Sigonature du fonccionnaire ...•• 
Au verso: 
La description du signalement du titulaire et une case destinée 

à l'apposition du visa pour date. 
Chaque feuillet à quittance se compose de deux souches et deux 

quittances. Chaque souche porte l'inscription : 
Coupoil no .... le ...•• 189 .. 

J'ai ou I retiré I au bureau de 
encaissé la poste de un 

Signature du Htulaire .•.• 
1 

envoi 
ou 

mandat 
I .... 

La souche est réunie à Ia quittanee par une frise transversale 
portant les mots: Union Postale Universelle. 

Livret d'identité. 
Entre les mots «Universelle» et «Livret» est réservé un espace 

pour l'a pplication du timbre sec de l'olfice d'émission. 
Au recto de la quittanoe figure la mention suivante: 
« Sur la présentation de ce livret et contre la remise de cette 

quittance, les bureaux de poste des pays contractants sont tenus 
de livrer à son titulaire tout envoi postal sujet à décharge, et 
de lui payer tout mandat a son adresse, si la signature apposée 
sur la souche et sur la quittance est reconnue !dentique a celle 
ci-devanl. » 

Au verso de la souche figure la déclaration snivante : 
« Les coupous doivent être détachés de la souche l'un apres 

I'autre, dans l'ordre de la pagination. Le bureau de poste qui 
reçoit le dernier coupon retient la souche. » 

Au verso de la quittance figure la déclaration suivante : 
«. Sur la présentation de ce coupon a été remis l'envoi pos

tal n ... 
Ou: 
payé le mandat de poste •.•. originaire du bureau de poste 

de •... 
Signature du destinataire .•.. 
Signature de l'employé des postes •... :. 
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3.- Les feuillets des livrets dument numêrotes sont reliés à la 
couverture par un ruban aux couleurs nationales du pays d'ori
gine, et les deux bouts de ee ruban sont fix4s par un cachet 
officiel it la cire, sur la partie flnule intérieure de la couverture. 

Article 3 

1.- Les formules des livrets d'identité sont rérligées dans la 
langue du pays qui les émet. 

2.- A'la suite du dernier feuillet de quittances est intercalée 
une instruction sommaire reproduite dans la langue de chacun 
des pays qui adherent à l'arrangement, dans Ie but de fournir 
aux bureaux !e; explications essentielles a l'exé~ution de cette 
branche d.u service. 

Article 4 

1.- Les administrations des postes des pays contractants 
désignent,:chacune pour ce qui ta:concerne, les fonctionnaires qui 
doivent délivrer les livrets d'identité. 

2.- Elles déterminent également, chacnne pour ce qui la 
concerne, qnels sont les documents propres it la justification de 
l'identité des rcquérants, lorsque ceux-ci ne sont pas personnel
lement connus des fonctionnaircs appelés á délivrer les livrets 
d'identité. 

Article 5 

1.- Les envois ordinaires sont delivrés anx titnlaires des 
livrets contre la seule présentation de ceux-ci. 

2.- Les envois à distribuer contre reçu ou quittance sont 
délivrés, et les payements de mandats de poste sont fait.s, aux 
destinataires porteurs d'un livret, contre remise de quittances 
détachées du livret et dúment signées. 

3.- Toutefois, quand le porteur est notoirement connu à la 
poste, i! n'est pas obligatoire d'exiger de lui la préseotation de 
son lívret, ui d'en détacher des quittances, s'il prend livraison 
d'objets comportant reçu ou s'il touche des mandats. 

Article 6 

1.- Les envois postaux et !e montant des mandats doivent 
être remts aux titulaires des livrets en personne. 

2.- Ils peunnt toutefois être remis à un tiers dúment auto
risé, contra production du livret, s'il s'agit d'envois postaux 
ordinaires, et contre remise de quittances signées par le titu· 
laire et détachées du livret, dans les nutres cas ; mais le bureau 
destinataire est autorisé à ne délivrer les envois à un tiers por
teur et à. ne lui payer le montant d'un mandat de poste que 
contra au acquit, dliment motivé, donné par celui-ci. 
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Article 7 

Les lois ou reglements <lu pays destinataire déterminent Ies 
envois postaux qui sont cousidérés comme envois ordinaircs, 
ainsi que ceux gui ne peuvent être remis que contra reçus ou 
quittances spéCiales. 

Articlc 8 

1.- Le prix du livret u'identité est fixe à 50 centimes, non 
compris !e coú.t de la carte- photographie, qui doit être remi se 
au Lureau de posto par la personne qui uemande Ull livret 
u'illentité. 

2.- Toutefois, i! est loisible aux administrations qui ne se 
trouvcnt pas sutfi:;ammcnt rémunórées d'élever ce prix jusqLl'au 
mowimwn d'un franc. 

3.- Les quittances remises au bureau de poste destinataire 
ne peuvent être frappées, a la charge du titulaim du livret, 
d'une taxe postale quülconque. 

Article 9 

Chaque administration gardc en entier les sommos qu'ello a 
pül'ÇUCS Cll eXÓCUtÍOll UC J'article ClUÍ précedc, 

Article lO 

Les quittances du livret d'identité sont dé'tachées de la souche 
l'une apres l'autre et en suivant rigoui·eusement rordre ue la 
pagination. 

Articlc li 

1.- Les livrets d'iuentité sont valables penrlant trois ans à 
partir 1lu jour de la remise aux titulaires. 

2.- A' l'expiration de ce délai, ils peuvent être l'objet d'uu 
visa pour date qui leur donne une nouvelle durée de valiuité 
pour un an. 

Article 12 

Le bureau de poste qui reçoit la derniere quittance d'un livret 
u'identité doit en retenir la souche et provoquer nu proftt du 
titulaire, s'ille dem<mde, la uélivmnce, par son atlministration, 
d'un nouveau livret, sans cxiger d'n.utres preuves d'ideutité. 

Article 13 

Les administrations des postes des pays contractants sont dé·· 
gagées de tout o responsn.bilité, des que Ie payement d'un mn.uda.t 

Poder Executivo i802 
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ou la livraison d'un envoi postal a eu lieu contre la remise 
d'une quittance détachée du livret d'identité et signée par le 
titulaire. 

Article 14 

1,- En cas de parte d'un livret, le titulaire est tanu de sigua~ 
ler ce fait: 

1"'·, au bureau de poste de la localité oit il se trouve, ou au 
bureau de poste le plus proche; 

2•, a l'office qui a émis le livret. 
2.- Dans tous les cas, il demeure respon~able des consóquen

ces de la perte de son li vret. 

Article 15 

Sur la denonciation it Iui faite, le bureau de poste précité re~ 
fuse provisoirement toute remise d'un envoi postal ou tout paye
ment d'un mandat qui lui serait réclamé au moyen du livret 
perdu. 

Article 16 

ll appartient à l'administration du pays d'émission de prendre 
toutes les mesures nécessa.ires poul' l'annulation du livret perdu, 
d'apr&3 les renseignements fournis par le titulaire. 

Article 17 

Les administrations des pays contractants se communiquent 
réciproquement, par l'iutermédiaire du bureau international, 
la liste de ceux de leurs bureaux respectifs qil'elles autorisent it 
délivrer des livrets d'identite. 

Article 18 

Les pays tle l'Union qui n'out point pris pul't au prósent arran
!?ement seront admis à y adhéror sur leur demande et daus la 
torme prescrita par l'article 24 de la Convention principale con
cernant les adhésions a l'Union Postale Universelle. 

Article 19 

1.- Dans l'intervalle qui s'écoule entee les réunions prévuesit 
l'article 25 de la Convention priocipale, toute adrninistration des 
postes cl'un de:; pays couh·actantsa le droit d'aolresser aux at1tres 
administrations participantes, par l'intermédiaire du bureuu in~ 
ternational, des propositions concernant le service des livrets 
d'ldeutité. 
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2.- Toute proposition est soumise au procédà :léterminé par le 
§ 2 de l'article 26 de la Convention principale. 

3.- Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, 
savoir: 

l re, l'unanimitàdes suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux 
articles ou de la modification des dispositions du présent article 
et des articles 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18 et 20 du présent 
arrangement ; 

2•, les deux tiers des sulfrages, s'il s'agit de la modiflcation des 
autres articles ; 

3", la simple majoritó absolue, s'il s'agit de l'interprétation 
des d'sp0sitions <in présent anaugement, sauf le cas de litigo 
pr·én1 il l'article 23 de l:t Convcution pf'incipale. 

4.- L e.> résolntions valaules sont cunsact•ées, dan:; ks deux pt·e
miet·~ cas, I·Ut' une déclaration tliplomatiqne et, dans In tt·oisiinne 
cas. par une notilication adrninistrative, selon la forme indiquée 
iL l'ar·ticle 26 de la Convention principale. 

5.- Toute modification oujrésolution adoptée n'est exécutoire 
que deux mois au moins apressa notification. 

Article 20 

1.- Le présent arrangement entrera en vigueur Ie l•r jnillet 
1892. 

2.- li aura la meme durée que la Convention principale, sans 
pt•ejndice du droit, réservé à chaque pays, de ce retirar de cet 
arrangement moyennant un avis donné, un an 1L I'avancP, par 
son gouvernement au gouvernement de la Conféderation 
Suisse. 

3.- Le présent arrangement sera ratitlé aussitót que faire se 
pourra. Les actes de ratillcation seront échangé:; i~ Vienne. 

En foi !le quoi, les plénipotentiaires des pays ci-de:;sous énumé• 
ró3 ont signé le présent arrangement it Vienne le 4 juillet 
1891. 

Pour la Répnblique Argentine : Cm·los Calvo. 
Pour le Bró,;il : Luiz lletim Paes Leme. 
Pour la Bulgarie : P. lll. 111.attheelf. 
Pour la H.épublique ue Colombie : G. !llicltelsen. 
Pour ht République de Costa-Rica: Y. Saba. 
Pour la Fran':!e : Montmm·in.- J. de Selves.- Ansault, 
Pour la Grece: J. Georgantas. 
Pour l'Italie : Emidio Chiaradia.- Feliee Salivetto. 
Pour !t1 République de Libéria: B. de Steim.- W. Il.oent:~er. 

- C. G(;edelt. 
Pour l~ Luxembourg : !llvngenast. 
Pour ]c Mexique : L. Bretott y Vedra. 
Pour le Paraguay : 
Pour le Portugal et les colonies portugaises : Guilhermino 

Attgusto de Barros. 
Pour la Roumanie : Colonel A. Gorgean.- S. Dimitrescu. 
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Pour Je Salvador : Louis Kehlmann. 
Pour la Stlisse : E<l. Hohn.- C. Delessert. 
Pour la H.égence de Tunis : Montmarin. 
Pour la Turquier : E. Petacci. -A. Fahri. 
Pour les Etats-Unis de Vénézuela : Carlos !JfatJenaúer. 

XIV 

AR!tANGEMENT CONCERNANT L'INTERVENTION DE LA POSTE DANS 
LES ABONNEMENTS AUX JOUR.NAUX: ET PUBL!CATIONS Pk:IUO
DIQUES 

Conclu entr~ l'All~magne, l'Autriche·Hongrie, la BohrirJIW, le Brésil, 
la Bulg<trie, la Hépublique de Colombie, lo Danemark, l'EgypLe. la 
Républicp1e de Libéri<t, !e Luxembourg, la Norvi'g~, la Perse, le Por
tugal et les colonies portugaises, la l{oumanie, la StH'de, la :Suisse, 
l<t Tut·quie e l'Uruguay. 

Los sonssignés, plénipotenciaires des governements des pays 
ci-tlessus énumérés, vu l'a1'Íicle 19 de la ConvPntion Jll'incip:de, 
out, d'un commun acconl et sous réserve de ratiíic:1tion, arrúto 
l'arrnngement suivunt: 

Article I 

Le service postal tles abonnements aux journaux et publica
tions périouiques entre ceux: tles pays contract.mts dont les aclmi
nistratioos postales s'entendent pour établir réciproquement ce 
service, est régi par les dispositions du présent arrangement. 

Article 2 

Les bureaux de poste de chaque pays reçoivent las souscri
ptions du publique a ux journaux et ouvrages périoLliques publié,; 
d<~.ns les divers pays contractants. 

Ce service s'étend également à Lles puhlications de tous autres 
pays, qui ce1-taiues administrations seraient eu mesure de fonr
nir, sous réserve de l'applicatiun ues dispositions de l'ttrticle lü 
de la Convention principale. 

Article 3 

1.- Le prix de l'abonnement est exigible au moment de la sub
scription et pour toute la période d'abonnement. 

2.- Les abonnements ne peuvent être démandés que pour les 
périodes fixées aux listes otftcielles. 
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Article 4 

Les administrations des postes, en se chargeant des abonne
monts it titre rl'intermédiaires, n'assument aucune responsabilité 
quant aux charges et ohligations qui incomhent aux éditeurs. 

glles ne sont tenues it aucun remboursement en cas de cessa
tion ou d'interruption d'une publication en cours d'abonnement. 

Article 5 

Lo service international des abonnemonts s'otrectuo par l'on
tremiso de bureaux d'eclninge it désigner respectivemcnt par 
chaque administration. 

Articlo 6 

1.- Chaque arlministration fixe los prix anxrp10ls elle fournit 
aux nutres arlministratiuns ses publieations natiouales et, :,'i! a 
Jieu, les publications d:' tonta nutre rll'iginc. 

Tontefois ces pl'ix ne ptmvent, dans ancun c·ts, être supérieurs 
it cenx f]Hi sont imposés anx ahonnés it l'intérieur, s:1ut' additir•n, 
pout· ce IJUÍ coneerne les relations entre dos pays non lirnitt•o
phes, tles droits do transit dus aux offices intermédiaires. 

2.- Les droits de transit sont établis d'avance à forfait, en 
prenant pour base le dégré de périodicité combiné avec !e poids 
moyen des journaux. 

Article 7 

. 1.- L'administration des postes du pays destinataire fixe Ie 
prix it payer par l'abonne en ajoutant, au prix de reviont établi 
en vcrtu de l'article 6 précédent, telle taxe, droit de cornmis
sion ou de factage qu'elle juge utile d'a•lopter, mais sans que 
ces retlevances puissent dépasser celles qui sont perçues pour ses 
abonnements à l'interieur. Elle y njoute, !e C<IS échéant, !e droit 
t!o timhre lixé par la législation de son pays. 

2.- Lorsque deux pays en relation n'ont pas !e même systéme 
rnonétnire, !e prix de revient est converti p:tr l'offlce riu pays de 
d<JStination en rnonnaie de ce pays. Si les n!lrninh;trations nnt 
adhéré à l'arrangernent conaernant les mandats, la conversion 
se fait d'apres Je tatJX applicable aux manrlats de poste, à moins 
qu'cllos ue conviennent d'un taux moyon de conversion. 

Article 8 

Les taxes ou droits établis en vertu des articles 6 et 7 précé
dents ne donnent lieu aucun décompte spécial entre les offlces 
correspondants. 
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Artiale 9 

Lors de la fot•mation des relevé3 statistiques •lestinés it établir 
les comptes des frais de transit (articles XX, IV e XX V tlu re
glement de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention 
principale), las journaux fournis par auonnement postal sont 
compris dans les pesées avec las journaux: et imprimés de toute 
nature, 

Article lO 

Les administrations postll.les sont tenues de donner suite, sans 
frais pour les abonnés, it toute réclamation fondée concernant 
des retards ou des irrégularités qnelconqnes dans le service dea 
abonnements. 

Article ll 

1.- Les comptes des abonnements fournis et demundés sont 
dressés trimestriellement. Apràs avoir été débatus et arrêtés 
contradictoirement, ces comptes sont soldes eu monnaie métal
lique du pays créancier. 

2.- A cet etret, sauf entente contraíre entre les offiees inter
esses, lorsque deuxpays en rela.tion n'ont pas le même systeme 
monétaire, la créanco la plus f<lible est convertia eu ht monnaie 
de la créance la .plus forte, conformément à l'article G de l'ar
rangement concernant les mandats, et la di1férence e:;t li.quidée 
le plus tôt possi.ble par mandat de poste. 

3.- Les mandats de poste émis à cette tin ne sont soumis à 
aucun droit et ils peuvent excéder le mwimum déterminé par 
cet arrangement. 

4.- Les soldes en retard portent intérêt it 5 •;. l'an, au profit 
de l'administration créditrice. 

Article 12 

Les stipulations !lu présent arrangement no portent pas re
striction au uroit des parties contractantes de maintenir de oon
clure des arra.ngements spéciaux en vue d'améliorer, de facilitar 
ou de simplitler le service des abonnements internationaux. 

Article 13 

Les pays de l'Union, qui n'ont pas pris part au prégent arran
gement, sont admis à y adhérer sur leur demande, et dans la 
forme prescrita par l'article 24 de la Convention principale en ce 
qtli. concerne les adhésions á l'Uni.on Postal e Universelle. 
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Article 14 

Les aJministrations des postes des pays contr·actants arrêtent 
la forme des comptes désignées à l'article li précédent, fixent 
les époques auxquelles ils doivent être dressés et reglent toutes 
les autres mesur·es d'ordre et tio détail nécessaires pour assuror 
l'exécution dn prósent arrangement. 

Article 15 

ll est entenJu qu'à dófaut de dispositions formelles du présent 
arrangement, chaque administl•ation a Ia faculté d'appliqner 
las dispositions regissant la matiàre dans son service intérieur. 

Articlo 16 

I.- Dans l'interva!lo qui s'écoule entre Ies réunions prévues 
par la Convention principale, toute administration dos postes 
d'un dos pays contractants a le droit d'adr•esser aux autres ad
ministrations párticipantes, par l'intermétliaire du hureau inter
national, des propositions concernant !e service des abonnements 
aux journaux. 

2.- Toute proposi tion est soumise au procédé determiná par la 
§ 2 de l'article 26 de la Convention principa!e. 

3.- Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, 
savoir: 

!"•·, l'unanimité dos sutrrages, s'il s'agit de l'addition de nou
veaux articles ou de la modification tles dispositions du présent 
article et dos articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, li, 12, 13, 15, 17 
et 18 du présent arrangement ; 

2•. Ies dem( tiers des sutrrages, s'il s'agit de la modification 
de l'article 14 ; 

3•, la simple majorité abso1ue, s'il s'agit de l'interpretation 
dos dispositions du présent arrangement, sauf le cas de litigo 
prévu par l'article 23 de la Convention principale. 

4.- Lés résolutions valables sont consacrées, tlans les deux pre· 
miers cas, par une déclaration diplomatiqne, ct dans !e troisieme 
ca,, par une notification administrativo selou la forme indiqnéc 
it l'article 26 de la. Convention principale. 

5.- Toute moditlcation ou résolution adoptée n'est exécutoire 
que deux mois, au moins, apressa notification. 

Article 17 

Ce présent arrangement entrara en vigueur le I•r jui!let 1892. 
li aura la même durée que la Convention principale, sans 

pr,•judice du droit réservé, à chaque pays, de se retirar de 
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cet arrangement moyennant un avis rlonné, un an it l'nvance, 
pr~r sou gouvernement au gouvernement de la Confédération 
Suisse. 

Le cas êchéant, les abonnements courants devront être servis 
dans los conditions prévués par lo présent :u·rangemeut, jusqu'a 
l'expiration du terme pour leque! ils ont été demandes. 

Article 18 

Sont abrogées, it partir du jour de la mise à exécution dn 
présent arrangement, toutes los tlispositions sm· la matii~1·e ron· 
vunucs antérieuremont entre les gouvcrnements ou administra· 
tions des partias contractantcs, pour autant qu'elles ne seraient 
pas conciliahles avec les termrs de cet arr<mgement, lo tout 
sans préjurlice dos droits réscrvés par l'articlil 12. 

Lo présent arrangemont scra rati1lé au,;sitôt quo faire se 
pourra. Les actes de ratilication seront échan~rés it Vienne. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-rlessons énu
mét·üs ont signé le présent arrangement it Vienne, le 4 .inillet 
1891. 

Pour l'Allemagne: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsch. 
Pour l'Aulriche: ObPntrattt.- Dr. Hofmann.- Or. Lilienau. 

- Habbe1·ger. 
Pour la Hongrie: P. IIeim.- S. Schrimpf. 
Pour la Belgiquo : Lichte1·vclde. 
Pour lo Brésil : Luiz Betim Paes Leme. 
Pour Ia Bulgarie: P. M. Mattheeff. 
Pour la République de Colombie: G. Michelsen. 
Ponr !e Danemark: Lund. 
Ponr l'Egypte : Y. Saba. 
Pour la Répnhlique de Libéria: B. de Steim.- 1V. J(oen-

tze1·.- C. Goedelt. 
Pour le Luxemhourg-: Mongenast. 
Pour la Norvege : 1'Ml. IIeyerdahl. 
Pour la Perse: Genl. N. Semino. 
l'our le Portugal et les colonies portugaises: Guilhermino 

Augusto de Barros. 
Ponl' la Roumanie: Colonel A. Gorjean.- S. Dimitrescu. 
Pour la Suàde : E. von Kru.~enstjerna. 
Pout• la Snisse: Ed. Hõhn.- C. Dele.•sert. 
Pour la Turquie: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pour l'Uruguny: Federico Susviela Guarch.- Jose G. Busto. 
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XV 

ltl~GLgllmNT Dl~ Dl~TAIL ET ll'OIWitE POUR L'EXl~CU'l'lON DE J:AR
ItANGEMENT CONCERNANT L'INTERVENTION DE LA POSTE DANS 
LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODI
QUES 

Conclu entre I' Allema::tne, l'Autriche-Ilongrie, la Belgique. I e Br<;sil, 
lu Bnlgaríe. la Républiqua de Colomhie, le Danemark, l'l!.:gypte, la 
Hepublique de Libéria, Ie L11xembourg, la Norvêge, la Perse, le Por
tug-al ~t 1<•s colonies porlugaises, la Roumanie, la Suede, la ::>uisse, 
la 'l'urqnie et l'Urnguay. 

Los soussigné::, vu l'article 19 de la Conn•ntion principale et 
l'article 14 de l'arrang-ement couccr·n:~nt l'intcrvrution de la 
poste dans les abonnements aux jouruaux et puhlicatiun~ pé
riodiqnes, out, au nom de lem·s adrninistrations respectivos, 
arrété, d'un cornmun accorll, los mesuras suivantes pour assurer 
l'exécution dudit arrangement : 

Chaque administration fait connaitre aux autres administra
tions interessees das bureaux d'échange qu'elle a désignés pour 
los relntions avec chacune d'elles. 

11 

Los bureaux rl'échange corresponrlent directement entr·o oux 
pour tout co qui concerno lo servico dês aiJonnoments. 

IIl 

I.- Los administrations eles postes cn rolation se commu· 
niquent réciproquerr;ent une fois par an la liste (modele A ci
annexe) dos publications dont l'abonnement peut être ~orvi par 
leur intermédiaire, avec indication dos conditions de som:cl'iption 
et dos prix do I'evient en monnaie d'or, droit de transit eompris, 
on appJi,Juant au besoin un taux moyon de convorsion de lcnr 
monnaio com·anto en rnonnaie d'or. 

2.- Los moditic 1tions à apportor, par la suite, à cetto liste 
sont modiliées immédiatornent d'otnce, par l'ontrernise do hureaux 
d'échango, it mesure que cos changements se produisont. 
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IV 

Chaquo :ttlministration tlresse, nu moyen dos listes fournies 
en exécution de l'article m précMont, un tarif général intli
quant, par pays, los journaux, los conditions de l'abonnement et 
les prix à payer par l'abonné. Ces prix, éta.blis conformémeut à 
l'article 7 de l'arrangement, sont énoncés dans la monnaie na
tionale du pnys qui publie lo tarif. 

v 

Dans les cas oü il serait domandé un abonnement ~t une puhli
cation qui ne figurerait pas à la liste, il devrait en ütre référé 1t 
l'offlce en cause par l'intermédiaire du bureau d'échange, it l'effet 
d'obtenir los renseignements nécessaires. Il ponrrn. néanmoins 
êtl'o donné suíte immédiatement it la tlemamle d'abonuement, 
sous réserve du reglement de compte ultérieur avec l'intéressé, 
lequel sara tenu de déposer des arrhea, nu besoin. 

VI 

Los frais de transit it acquiter en sus du prix normal de 
l'abonnement sont établis con formément à l'article 4 de la Con
vention principale eu prenant pour base le poids moyen du 
journal, multiplié par le nomLre de fois que celui-ci tloit paraltro 
rendant le cours do l'ahonnement. 

V li 

1.- Les abonnements prennent cours: 
pour un an, au t•• janvier ; 
pour six mois, au 1 "• janvier et au I•• juillet ; 
-pour trois mois, au janvier, au l•• avril, nu 1•" juillet et au 

1 er octobre. 
2.- Los administrations inhiressées peuvont s'entendre pour 

admettro des abonnements de quinze jours, d'un mois, ú'un mois 
et domi, de deux mois, et de doux mois ot demi, pour complóor 
le trimestre en cours. 

VIII 

1.- Vers la fln de chaquo trimestre, les buroaux d'échango 
récapitulent, sur uno liste conforme au mo1lelo R ann(lxó nu pró
sent reglement, les demando:; d'abonnement qui lenr sont par
venues de l'intérieur. 

Cetb liste doit parveuir au bureau d'échange correspondant 
en temps utile, pour que celui-ci soit mis a mêmo de faire servit• 
los abonnements it la dato pour lartnelle il::; ont éte dcmnmlós. 
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2.- Les demandes qui parviennent apres l'envoi de la liste 
générale font l'objet de listes spécia.les. 

Il en est de même pour les clemandes qui sont fa.ites en dehors 
des p<iriodes ordinaires de renouvellement. 

Ces listes sont revôtues de numéros d'ordre non interrompus 
pendant une année. 

Les abonnés qui n•ont pas fait leur demande en temps utile 
n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le commencement 
rle l'abonnement. 

IX 

1.- Les journaux sont expédiés en paquets adressés, soit 
directement aux bureaux de destination, soit en bloc it des 
bureaux intermédiaires, selou que les administrations en con
viendront. 

2.- Les paquets doivent porter l'indication «AlJonnements
poste » ou une mention equivalente. 

3.- La distribution est etTectuée sur liste aux abonnés. 
4.- Par exception, les journaux tlevront être pla~és sous tle;; 

bandas it l'adresse de;; abonnés, quand les bureaux d'échang-e du 
pays destinataire le demanderont. 

Les bandes porteront la mention: « Abonnements-poste ». 

X 

1.- Les r·etards, interruptions, fa.usses directions ou irrégula
rités quelconques qui se produisent dans le service de l'abonne
ment sont signalés immédiatement, soit au bureau intermédiaire 
ou, s'il y a heu, au bureau d'origine, soit aux administrations 
centrales qui l'auront demandé. 

2 .-U doit être donné suíte sans retard aux róclamationR. 

XI 

I.- Les abonnés, en cas de changement de résidence, peuvent 
outenir la mutation du. journal pour l'intóriour du pays. Il peut 
être rerçu de ce chef un droit spécial. 

2.- Si l'abonné transfere sa résidence hors du pays, les 
numéros sont expédiés it l'adresse personnelle du destinataire et 
dúment aft'ranchis en timbres-po:;te, soit par l'éditeur, apres 
l'intervention des bureaux d'échm'lge, soit par le bureau de pre
miere destination, moyennant payement préalable de l'alfran· 
chissement par l'abonné. 

XII 

1.- Rn cas d'interruption ou de cessation, de la part de 
l'éditeur, dans la publication d'un journal les a(lministt•ations 
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prêtent leurs bons offices à l'effet d'obtenir, autant que possible, 
le remboursement, aux abonnés, du prix du journal pour la 
pêriode pendant laquelle l'abonnement n'a pas êté servi. 

2.- Les offices se font connaitre réciproquement les journaux 
frappés d'interdiction. 

Xlll 

1.- Sauf arrangement contraíre, d!'ls que les commaudes tri
mestrielles peuvent être considérées comme closes, et au plus 
tard le 20 du premier mois dn trimestre, ch11que bureau d'échange 
dresse pour le b11reau correspontlant un compte pwticulier (mo
dele C) sur leque! il inscrit, par ordre alphabétique et par période 
d'abonnement, en commenç,mt par la durée la moin,; Jongue, les 
journaux demandés au bureau correspondant jnsqu'it la date 
dndit compte, depuis la formation dn compte précé!lent. 

Les allonnements tlemandés apres h rm·mation de ce Cl)lllpte 
sont portés au compte du trimestre suivant. 

2.- Sauf arrangement contraíre, les comptes dressés de part 
et d'autre sont déuattus et liquidés avant l'expiration du second 
mois du trimestre auquel ces comptes se rapportent. Ce délai est 
prolongé de qnatre rnois pour les pays hors d'Europe. 

3.- Les ditrérences sont réglées dans la compte trimestriel 
suivant. 

4.-Au besoin, il peut être réclr,mé des comptes mensuels. 

XIV 

1.- Les administrations ues pays contractants se communi
qnent rt~ciproquement, par l'intermédiaire du burean interna
tional et trois mois au moins avant la mise 1t exécntion de 
l'arrangemeut, un extrait des dispositions de leurs lois ou regle
ments intérienrs applicables au service des ab:mnements. 

2.- Toute morliftcation ultérieure doit être notifté saus retard 
ue la même maniet·e. 

XV 

1.- Dans l'intervalle qui s'(~coule entre les réuuions, toute 
ndministration des postes d'un pays contractant a le droit 
d'adresser aux autrP-s administrations participantes, par l'inter
médiaire dn bureau intermtirmal, des propositions coucernant 
les dispositions du préser..t re{ ~lement. 

2.- Toute proposition est soumise au procédé determiné par 
l'article XXXIX du reglem,ent d'exécution de la Convention 
principal e. 
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3.- Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, 
savoir: 

l"r, l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nou
veaux articles ou 1\e la moditlcation !les 'lispositions dn présent 
article et des· ar ti eles I, 11, Ill, IV, VI, VIII e X VI du présent 
re••lement . 

2•, les d;ux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification 
das articles VII, IX, X, XII et XIII ; 

3", la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi.cation das 
autres ar'licles ou de l'interprétation des divers dispositions du 
prósent reglement, sauf le cus de litig-e prévu à l'article 23 de 
la Convention principale. 

4.- Les rt~solutions valables sont consacrées par une notifi.
cacion du bureau intet'natioual à toutes les administrations 
pa r·tiei pautes. 

5.- Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire 
que deux mois au moins apressa notification. 

XVI 

Le prése~Jt reglement sera. exécutoire it. pctrtir du jonr de la 
mii;e eu vigneur de l'arrangemont. 

11 aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne 
soit renouvelé, d'un cornmuu accord, entre les partias intéressées. 

Fait it Vienue, le 4 juillet 1891. 
Pour l'Allemagne: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsch. 
Pour 1' Autriche·: Obentraut .- Dr. Hofmann.- Dr. Lilienau. 

- Habber.qer. 
Pour la Hong-rie: P. Heim.- S. Scltrimpf. 
Pour la Belgrque: Lichtervelde. 
Pour le Brésil: Luiz Betim Paes Leme. 
Pour la Bulgarie: P. M. Mattheetf. 
Pour la République de Colombie: G. Michelsen. 
Pour la Suàde: E. von Krusenstjerna.. 
f'our la Suisso: Ed. Hõhn.- C. Delessert. 
Pour le Danemark : Lund. 
Pour l'Egypte: Y. Saba. 
Pour la H.épublique de Libéria: B. de Steim.- W. Koent;;er. 

- C. Goe1lelt. 
Pour lo Luxembourg: Mongenast. 
Pour la Norvêge: 1'hb. Heyerdhat. 
Pour la Perse: Genl. N. Semino. 
Pour !e Portugal et les colonies portugaises: Guilhermino Au-

gusto de Ban·os. 
Pour la R.oumanie: Colonel A. Gmjean.- S. Dimitrescu. 
Pour la Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pour l'Uruguay: Federico Susuiela Guarch.- Jose G. Busto. 
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UNIÃO POSTAL UNIVERSAL 

I 

CONVENÇÃO POSTAI, UNIVERSAL 

Convenção Postal Univm·s~l concluída entre a Allemanha e os prolc
ctorados allemã.es, ggtados llnidos da Anwrica, Repuhlica. Argentina, 
Auslria-Hungria, Bdg:icn, Dolivia, Drazil. Bulgaria, Chi\e. ltepn~lica 
de Colombia, Estarlo independente do Congo. H.epubltc:t de Crlsta 
Rica, Dinamarca e coloniM dinam<trquezas, llepublic:.. Dominicana, 
~~~ypto, l•~IJnador, llespanha ~ colonias hespnnbolas, Frant;n e co
Ionias francczas, Uran-Bret:tnhn e divers<>s colonia.~ britannicas, co
lonias britannicas da Australasia. Canadá, India Bdt:mnica, <l~ecia, 
Guatemala, Repuhlic:t do Haiti, Reino de Hawai, ltepublic:t de llon
<lnras, Italia, Japão, Repu blica da Liberia, Luxorrr burgo. lll<>xico, 
Monlenegro, Nicaragua, Noruega, Pnraguay, Paizes Baixos e colon ias 
neerlandezas, Perú, Persia, Portugal ecoloniM portng-uezaq, Romania, 
Russia, Salvador, Servia, Reino de Sião, Repnblica Sul-Africana, 
Suecia, Suissa, Rcgenci:t de Tunis, Turrtuia, Uruguay e Estados 
Unidos de Venezuela. 

Os abaixo assignados, plenipotenciarios dos governos dos 
paizes acima enumerados, reunidos em cong-resso em Vienna, 
em virtude do art. 19 da Convençi\o Postal Universal concluída 
em Paris no 1 o de junho de 1878, reviram, de commum accordo 
e sob reserva de ratitlcação, a dita. Convenção, assim como o acto 
addicional que a e lia se refere, concluído em Lisboa a 21 de março 
de 1885, de conformidade com as seguintes disposições: 

Art. 1° 

Os paizes entre os quaes se conclue a presente Convenção, 
assim como os que a ella adherirem ulteriormente, formam, 
sob a denominação de Uniiio Postal Universal, um só territorio 
postal para a permutação reciproctt das corre:;pomlencias entre 
as respectivas repartições do correio. 

Art. zn 

As disposições desta ConvenGão applicam·se ás cartas, aos 
bilhetes postaes simples e com resposta paga, aos impressos 
de qualquer natureza, aos papeis de negocio (mnnuscripto:;), o 
t\H amostras tle mercadorias procedentes de um dos paizes da 
União e com destino tt qualquer outro tlcs~;es paizes. App!icam-se 
igualmente á permutação postal dos objectos ::;upra mencionado:> 
entre os paizes da União e os estranhos a ella, sempre que esta 
permutação se faça mediante os serviços do duas das partes con
tractantes, pelo menos. 
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Art. 3° 

1.- As administrações dos correios dos paizes limitrophes 
ou aptos para se corrasponderem directamcnte entre si, sem 
se utilisarem dos serviços da uma terceira administração, 
determinarão, da commum accordo, as condições do transporte 
de suas malas reciprocas pela fronteira ou de uma fronteira a 
outra. 

2.- Salvo ajuste em contrario, considerar-se-hão serviços de 
terceiro os transportes marítimos ell'ectm:ulos tlir·ectamente 
entre dons paizes, por m<Jio de paquetes ou embarcações depen
dentes de um delles, e esses transportes, assim como os que so 
tlzerem entre duas repartições postaes de um só paiz, por meio 
tle serviços maritimos ou territoriaes dependentes de outro paiz, 
serão regulados pelas disposições do artigo seguinte. 

Art. 4° 

1.- A liberdade de transito é garantid<t em todo o territorio 
da União. 

2.- Nesta conformidade, as diversas administrações postaes 
da União poderão expedir reciprocamente, por intermedio de 
uma ou mais dentre ellas, não só malas fechadas, como cor
rcspontlencias a descoberto, conforme as necessidades do tratieo 
e as conveniencins do serviço postal. 

3,- As correspondencias permutadas, quer a descoberto, 
qner em malas fechadas, entre du:ts administrações da União 
por meio dos vehiculos de uma ou varias outras administrações 
da União, ficarão sujeitas, em proveito de cada um dos paizes 
que atravessarem, ou de cujos vehiculos se apmveitarem no 
transporto, ás seguintes uespezas de transito : 

1 o, pelo transito t.•rrostm, ~ francos por kilogramma de 
cartas ou bilhetes postao~. e :>G ceutimoc; ptll' kilograrnma do 
outro:> oujectos; 

2a, pelo transito marítimo, 15 francos por Idlogramma do 
ca~·tas ou bilhetes postaes, e 1 f1•anco por kilogramma de outro3 
obJoctos. 

4.- Fica todavia entendido : 
1°, que, onde o transito é actualmente gratuito ou sujeito n 

condições mais vantajosas, se manterh esse regimen, excepto no 
cnso previsto no § 3", que abaixo se :>egue; 

2", que, onde as despezas de tra.nsitomnritimo estiverem actual
mento fixarias em 5 fr·ancos por kilogranuna de car·tas ou de 
bilhetes postaes e em 50 centimos pm• kilog·ramma de outros 
o!Jjecto~, es~es lH'et;os Herão couservados ; 

:~o, que todo o transito marítimo que não exceder a 300 milhas 
marítimas será gratuito, si a administração interessada ja tiver 
direito, pelas malas ou correspoudencias que .della se utilisarem, 
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á remuneração pertencente ao transito terrestre ; no c~so con
trario, será retribuído it razão de 2 francos por kilngramma de 
carta ou bilhetes postaes, e do 25 centimos por kilogramma de 
outros ohjectos; 

4•, quu, em caso de transporte maritimo ell'ectuarlo por duas 
ou mais administrações, as despezas do percurso total não pode
rão exceder :t 15 francos por kilogramma de cartas ou bilhetes 
postnes, e a. I franco por kilogramm:1 de outros objectos; estas 
despezas, em tal caso, serão repartidas entl'e essas administra
ções na proporção das distancias percorridas, sem prejuízo de 
outros ajust,•s entre ns partes interessadas; 

5", que os vreços especiticados no p!'esente artigo não sr~ appli
carão nem aos transpo!'tes, por meio de serviços dependente,; de 
administrações estranhas à Unt:ío, nem aos tr;tm;portes n<t União 
por meio rle seJ•viço,; extraordioarios esp9cialmente crearlos ou 
mnntidos por uma a:!ministmção, quer no interesse, quer a 
perlido de uma ot' de varia~ outr.ts admiuistr·a~ões. As condições 
dessas duns categorias de transportes serão reguladas amigavel
mente entre as administrações interessadas. 

5.- As despezas do transito ficarão a cargo da administração 
do paiz do procedenda. 

6.- A conta geral U<'SSas despezas será baseada em extractos 
feitos de tres em tres nnnos, durante um periorlo de 28 dias, que 
se determinará no regubmento de execução, previsto pelo art. 20 
da presente Convenção. 

7. - Set•ão isentos de quaesquor despezas de transito tm·rito
rial ou marítimo a correspondencia das administrações postaes 
entre si, os bilhetes postaos de respost<t reenviados ao paiz de 
procedencia, os objectos reexpedidos ou mal dirigidos, os refugos, 
os avisos de recepç;"io, os vales postaes, e quaesquer outros do
cumentos relativos ao serviço postal. 

Art. 5° 

1.- As taxas pelo transporte de objectos postaes em todo. 
a extensão da União, comprehendida o. sua ·entrega no domi
cilio dos destinatarios nos paizes da União onde o set·viço de 
distribuição estiver ou for organizado, são as seguintes : 

I•, para ascart:ls, 25 centimos em caso de frn.nqueamento, e o 
dobro no caso contrario, por carta c por peso rle 15 gt·ammas ou 
fracção de 15 grammas; 

2", para os bilhetes postaes, 10 centimo5 por bilhete simples ou 
P?L' cada uma das duas partes do bilhete com resposta paga; os 
bilhetes postaes não fmnqueados estão sujeitos á taxa das C<trtas 
não franqueadas ; 

:~o, par~ os impressos de qualquer natureza, papeis de negocio 
( manuscnptos) e amostras de nwrca<lori:t :;, 5 contiruos por olljecto 
ou m~ço com endet·eço particular e por pe:;o de 50 grammas ou 
fracçao de 50 grammas, comtanto que o objocto ou pacote não 
contenha nenhuma carta ou nota manuscripta com caracter de 
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corrcspondencia actual ou pei'lsoal, e seja acondicionado de ma
neira que se poss<t verificar facilmente. 

A taxa de papeis de negocio ( manuscriptos) não pôde ser 
inferior a 25 centimos por maço, e a taxa das amostras a 10 
centirnos por waço. 

2.- Além d .. ;; taxas c dos mínimos fixa• los pelos paragraphos 
precedentes, po<lcr-se-lm cobrar: 

1", por qualquer maço sujeito a despezas de tr,msito marítimo 
de 15 francos por kilogramma de cartas 011 bilhetes postaes e de 
I ft•;~Jwo por kilugrauuna de outros oujecto,;, e em todas as 
rclao;õc'S snjcit ·s a tacs dcspezas, uma tax<t addicion;tl que não 
exceda a 2::> centimo.> pm· porte simples para as ca!'tas, 5centimos 
por !Jillwte po~tal e 5 C3ntimrJs por 50 grammas ou fracção de 
50 grammas partos outros objectos; 

2•, por qualquer o!Jjecto transportado por meio de sel'viços 
depeudenlt3s de administraçõe:; estranhas á União ou de serviços 
extraordinarios na Uniü.o, que occ:1sionem despezas especiaes, 
uma Ltx•t arl•licional em relação com es,;as •k.;pezas. 

3.- Em C<lso •le fJ':tll!Jneammto insumci•3nle, os uhjt'cto~ de 
corre~P'>n•lencht de qualrJtiCr natureza sel'iío s:~jeito~. por· conta 
dos destinahrios, a uma taxa. dupla da souHna da in~ntliciencia, 
sem !Jil<'. es<a taxa exceda a que é coLr.t•Li. no paiz de destino 
pelas corrc•:>\•on•~encias não fhmr1ueadas da mesma natureza, 
pes0 e procer rmcm. 

4.- os ohjectos que :r;ão foeem cartrts e bilhetes post:1es de
vem ser ft'<IIHJneados pelo menos parcialmente. 

5.- Os m••ços do amostras de merCêtllorias não podem conter 
o!Jjccto akum com ~alor meecantil : n:io devem exceder o 
peso de 251J grammas, nem apresentar dimensões superiores a 
30 centimetros de comprimento, 20 de largur<t e 10 de espes
sura, ou, si tiverem a fórm•t de rolo, a 30 centimetros de c••m
priment•J e 15 de dhmetro. Todavia, as aclrniui::;tr;\Ções dos 
paizes interessa•los são autori:mdas a mlophr, de commnm 
accordo, para as suas permutas rllciproeas, limites de peso ou 
de dimensões superiores aos que estão fixados acima. 

6.- O-; maços de papeis de ne,gocios (mann::;criptos) e ele im
pressos não po•lem exce:ler o peso de dons kilogrammas, nem 
apresenrar, soh!'e nenhum tlo~ lados, dimensão superior <t 45 
centim8tr·o;;. Po:lem-se admittir, comtu•lo, no tr,wsporte pelo 
correio :naços com a fórma de cylindro, cujo rliameti'o não exceda 

. a lO centímetro::; e cujo comprimeuto não nltrapasse do 75 con
timetr-os. 

Art. 6° 

I.- Os o!Jjectos designados no art. 5° poderão ser expedidos 
sob registro. 

2.- Torto ohjecto registrado e5b't sujeito, por conta do remct
tente : 

1 •, ao proço de franqueamento ordinarlo, segundo a natureza 
da remessa; 

Poder Executivo 18)2 43 
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2o, a um premio fixo de regis~ro de 25 centimos, no maximo, 
inclusive a entre:,'Th de um certificado ao remettente. 

3.- o remettente de um oujecto registrado póde ter aviso do 
recebimento desse objecto, pagando adeantadamentc uma ta:·m fixa 
de 25 centimos no maximo. 

Art. 7• 

1.- As correspondencim; registradas podem S::lr expedidas 
sujeitas a cobrança até à quantia de 500 francos nas relações 
entre os paizes a cujas adminbtrnções convenha int .. oduzir esse 
serviço. Taes objectos e,ct[o sujeitos as formalirlmles e ás taxas 
dos ol~eclos re~istrados. 

2.- A importancia cobrada do destinatario devQ ser devol
vida ao remettente por meio Je um vale postal, depois de de
duzida a taxa dos vales ordinarios e um premio de cobrança de 
lO centin10S. 

Art. 8" 

l.- Em caso de perda de o hjecto registrado e sal v o o caso de 
forç.n. maior, o remettente ou,. a seu pedido, l' destinatario, terit 
rlieeito a nma indemnizar;ií.o fle 50 francos. 

2.- A obrigação de pagar a indemnização competit·it à admi
nistração de qne depender o correio remettente. 

Ficft reservado a essa adminhtração o ret~urso contra a admi
nist.·nção responsavel, isto é, contra a a•lminbtraç[o em ct1jo 
territorio on serviço se tiver dtttlo a p·~rtla. 

3.- Até prova em contrario, tL respou,;abilidrulo pertenc;rú. á 
administmçilo que, tendo recebi, lo o ohjedo sem fazer oh:;rJt'vaç[o, 
não pu•ler provar nem a entrega 110 tlestinatario, nem, si a tiver 
eff0ctuado, a transmissão regnlar à adminislt·ação seguinte. 
Quanto aos ol\jectos •lirigidos ú « vosta-restante », a responsabi
lidade cessará com a entreg[l, n uma pessoa que, segundo as 
regrns em vigor no paiz de destino, houver provado que seu 
nome e seus títulos estão de accordo com as indicações do 
endereço. 

4.- O pngamento da indemniznção pela administração expe
didot·a deverá effectuar-se o mais cedo possível, e, o mais tardar, 
no prazo de um nnno, contado do tlin da reclamação. 

A a<lministração re;;pon~avel será out·igada a pagar sem de
mora á administração expe•litlom a somma da indemnização 
P'•ga por esta. No caso em que o correio respons;wel commu
niqueao correio remottente que não elTectue o pagamento, deverá 
aquelle pagar a este ultimo us despezas que proviriam tio não 
pagamento. 

5.- Fica enten•lido que a reclamação só será admittida no 
prazo rle um anno contado da entre;;a, ao correio, do oh,jecto 
registra•lo ; passado este termo, o recbmantll não terá direito a 
indomnização algum•\. 
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6.- Si a perda se tiver dado no curso do transporte, sem 
que seja possível determinw em que territorio se den o facto, 
as administrações interessadas repartirão entre si o prejuízo. 

7.- As administrações cessarão de ser responsaveis pel(\s ob
jectos registrados, quando os interessados os tive1·em recebido e 
delles passado recibo. 

Art. 9° 

I.- O remettente de nm oiJjecto de correspondencia póde 
ützer retiral-o do correio ou modilicar-Ihe o endereço, uma 
vez qw.l tal objecto não tenha sido entregue ao destinatario. 

2.- O pedido para est•J tlm formulado será transmittido por 
via po~tal ou telegt·aphica, à custa do remettente, que pagar•à: 

I•, por qualquer pedido por via postal, a taxa applícavel a 
uma carta simples registrada ; 

2•, por qualquer pedido por via telegraphica, a taxa do tele
gramma segunrlo a tarifa ordinaria. 

3.- As disposições do presente artigo não são obrigatorias 
para os paizes cuja legislação não permitte ao remettente dispor 
de um objecto em via de transporte. 

Art. 10 

Os paizes da União que não tiverem o franco por unidade 
monetaria, fixarão as suas taxas em suas respectivas moedas no 
equivalente rias taxas determinadas pelos precedentes arts. 5• e 6•. 
Ter·ão :~ f;tcultlade de arredondar as fracções conforme o quadro 
inserto no regulamento de execução, mencionado no art. 20 da 
presente Convenção. 

Art. ll. 

1.- O franqueamento de todo e qualque1· objecto só poderá 
ser efiectuado por meio de sellos postaes validos no paiz de 
procedencia para a corresponrlencia dos particulares. Todavia, 
~erão igualmente considerado.> como devidamente franqueados 
os bilhetes postaes- resposta que tiverem sellos do paiz de 
emissão respectivo. 

2.- As correspondencias officiaes relativas ao serviço dos cor
reios, e trocadas entre as administrações postaes, são as unicas 
exceptuatlas desta obrig:wão e isentas de taxa. 

3.- As correspondencias postadas em pleno mar na caixa de 
um navio, on entregues em mão rios commandantes de n'wio, 
poderão ser franqueadas por meio dos sellos e segundo a tarifa 
do paiz a que pertencer ou de f}Ue depender o navio. Si a entrega 
a bordo etfectuar-se durante a estada nos dous pontos extremos 
da carreit·a, ou em uma das escalas intermediarias, o franquea
mento só terà. valor quando feito por meio de sellos e segundo a 
tarifa do paiz em cujas aguas achar-se o navio. 
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Art. 12 

l.- Cudtt l\uministração reterá por inteiro para si as quantias 
cobradas em execução dos precedentes arts. 5", 6•, 7°, 10 e 11, 
salvo a importanci:t tios vales previstos no§ 2•do art. 7•. 

2. - Consegnintemeute, quanto a estas quantias, não haverá 
contas entre as diversas adminbtrações da União, excepto no 
tocante aos vales de que trata o§ 1• uo presente artigo. 

3.-Pelas c~1.rtas e outros o!Jjcctos postaes não pódc, tanto no 
paiz de procetlencia como no de destino, ser exigida dos remei
tentes ou dos destina.tarios htx<t algnmn. ou dirdto postal, além 
daquelles que são estabelecidos pelos artigos supra mencionado3. 

Art. 13 

1.- Os objectos de cot'I'espondcncia de qualquer nntureza 
serãe, a pedido dos remettentes, entregues no domicilio por 
portador especial, immediatamente depois da chegarl<1, nos paizes 
aa União que consentirem em enc;trregar-se desse serviço nas 
suas relações reciprocas. 

2. - Esses olljl'Ctos, qne são qualificados «expressos», serão 
sujeitos a uma taxa especial pela entrega no domicilio. Eí:ta taxa 
é lixada em 30 centimos e deverá ser paga completa e adean
tadamente pelo remettente, além da taxtt orllinada, pertencendo 
á administração do paiz de origem. 

3.- Quando o objecto for destinado a uma localidade onde não 
exista. agencia de correio, a adminbtração dos correios do desti
natario poderá receber uma taxa cemplementar, até á impor
tanci:~. do p1-eço fixado parct a entrega por expresso no seu ser
viço interno, deduzida a taxa lixa paga pelo remettente ou o 
seu equivalente na moeda do petiz que receber este complemento. 

4.- Os ol.Jjectos expressos incompletamente franqueados quanto 
ás taxas que devem pagar adeantadas, serão distribuídos pelos 
meios ordinarios. 

Art. 14 

1.- Nenhuma taxa supplementar será cobrada pela reexpe
dição de objectos postaes no interior da União. 

2.- As correspondencias cabidas em refugo não darão logar á 
restituição dos direitos de transito pertencentes ás administrações 
intermediarias pelo transporte anterior das ditas corresponden
cias. 

3.- As cartas e os bilhetes postaes não franqueados e as cor
respondencias de qualquer natureza insufficientem~nte fran
queadas, que voltarem ao paiz de origem, em consequencia de 
reexpedição ou por terem cabido em refugo, estarão sujeitos, por 
conta dos destinata.rios ou dos remettentes, às mesmas taxas que 
os objectos similares dirigidos directamente do paiz do primeiro 
destino ao paiz de procedencia. 
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Art. 15 

1.- Poderão ser trocadas malas fechadas entre as repartições 
postaes de um dos paizes contractantes aos commandantes de 
divisões navaes ou navios de guerra desse mesmo paiz estacio
nados no estr<mgeiro, por intermetlio dos serviço~. territoria.es ou 
marítimos tlepemhmtes de outros paizes. 

2. - As correspondencias de qualquer naturer.a contidas em 
taes malas deverão ter o endereço ou ser procedentes dos esta
dos-maiores e das equipagens dos navios destinatarios ou expedi
dores das malas; as bril'as e as condições de transporte que lhes 
são applicaveis serão determinarias, segundo seus regulamentos 
internos, pelas administrações dos correios do paiz a que perten
cerem os navios. 

3.- Salvo ajuste em contrario entre as repartições interessa
das, a repartição postal expe•iidora ou 1lostinataria das malas de 
que se trata será devedora, para com as repartições intermedia
rias, dns despezas de transito calculadas conforme as disposições 
do art. 4•. 

Art. 16 

I . - Não terão curso : 
a) papeis de negocios (manuscriptos), amostras e impressos, 

não franrJiteados pelo menos parcialmente, ou que não estiverem 
acondicionados de maneit·a que não se possa verificar facilmente 
o conteú,lo; 

b) objectos das mesmas categorias que ultrapassem os limites 
de peso e do dimensõ.~s fixados no art. 5" ; 

c) amostras de m:>rcadorias com um valor mercantil. 
2.- Em tal caso os objectos mencionados no parngra!Jho pre

cedente deverão ~er devolvidos ao correio de origem e entregues, 
si possível for, ao remettente. 

3.- E' prohibido : 
I•, expedir pelo correio: 
a) amostras e outros ohjectos que, por sua naturer.a, possam 

apresentar perigo para os empregados postaes, sujar ou deterio
rnr as correspondencias; 

b) matarias explosivas, intlammaveis ou perigosas, animaes e 
insectos, vivos ou mortos, salvo as excepções previstas no regu
lamento. 

2°, inserir nas corresponJencias ordinarias ou registradas: 
a) moedas com curso corrente; 
b) objecto11 sujeitos a direitos de alfandega; 
c) artigos do ouro ou prata, pedrarias, joias e outros objectos 

preciosos, mas sómente no caso do ser a sua inserção ou expedi
ção vedada pela legislação dos paizes interessados. 
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4.- Os objectos comprehendidos nas prohibições do precedente 
§ 3, e que erradamente tiverem sido admittidos :'t eXfJPdir;ão, 
deverão ser devolvidos ao correio de ori~·em, salvo o caso em 
que a administi·ação do paiz de destino esteja autorisarla por sna 
legisl:>ção ou por seus regulamentos internos :~ dis)Jot· delles rlc 
outro modo. 

5.- Fica além disso reservado o direito ao governo de qual
quer pair. da União de não eiTectuar, em seu terl'itorio, o 
transpol'te ou a distribuição, qu li' dos ol1jectos que gosam da 
reducção de taxa, a respeito dos quaes não tiverem sido cumpri
da<> as lei~, ordens ou decretos que regulem a~ condic;:ões de 
sua publicação ou de sua circulação nes,;e pair., quer das cor
respondencias de qualquer natureza que tragam ostensivamente 
inscripções, desenhos, etc., prohibidos pelas disposições legaes ou 
regulamentares em vigor no mesmo paiz. 

Art. 17 

1.- As administrações da União que tivcr·em relações com 
paizes situados fóra della perm1ttirão que todas as oulras admi
nistrações se aproveitem destas relações para a permntação da 
correspondencia com os ditos paizes. 

2.-As correspondencias trocadas entre um paiz da União e 
um paiz a ella tJStranho, por intermedio de outro P'Ü;\ da União, 
serão trat:tdas, pelo que toca ao transporte fóra dos limites da 
União, sPgundo as convenções, accordos ou disposições particula
res que l'eg-erem as relações postaes entre este ultimo paiz e o 
paiz estJ·anho a União. 

3.- Quanto ás despezas de transito na Uniiio, as corresflOuden
cias proce,lentes de um paiz estranho, ou a elle dcstir,ad:os. serão 
igualadas as provenientes ou destinadas ao paiz da lini.:lo que 
mantiver relações com esse primeiro paiz. 

4.- Quanto às despezas de transito fóm dos limites da União, 
as correspondencias destinadas a um paiz estranho ficm·ão sujei
tas, em proveito do paiz da União que mantiver rela<:ões com 
o paiz estranho, as seguintes rlespezas de transito: 

a) pelo pet·curso marítimo fóra d•t União, 20 francos por kilo
gramma de cartas ou i.Jilhetes postaes, e I franco por kilogram
ma de outros objectos ; 

b) pelo percurso territorial fóra da União, si este se der, ás 
despezas por kilogramma indicadas pelo paiz da UnHio que man
tiver rPhtções com o paiz estranho que servir de intermediaria. 

5.- Em ca;;o de transpor·te maritimo etrectuado por duas 
ou mais administrações, as despezas do percurso marítimo total, 
na União e fóra della, não poderão exceder a 20 francos por 
kilogramma de cartas ou bilhetes postaes e a I franco por ki
logramma de outros objectos. Ne-;te caso, taes despezas serão 
repartidas entre essas administrações, na proporção das distan
cias percorridas, sem prejuízo dos diiTerentes accordos entre as 
partes interessadas. 
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6.-As dasper.as de transito fór.t d<t União, acim t mcnclonadas, 
correrão por conta da administração do p~ir. de procedeucia., e 
applicat'·Se-hiio a todas as cnr·respondencias experlit_bs tanto a 
de~coherto, como em mal~s fechadas. 1\la~, no caso de malas fB
cha,las envia,las de um paiz da União com deHtino a um pa.iz a 
ella o~trftnho onde um paiz estranho com de5tino a um paiz da 
União, deverá ser previamente tir·marlo, entre as arhnini,;Lra
ções iutr~res~:uhs, um accordo relativo ao morlo do pagamento 
das desptn:~s ele transito. 

7 .-.\. conta geral rias desper.as rle tran,;ito dtts corresponden
cias tt'ocadas entre um p:tiz da União e um paiz estranho, por 
intrwnrwlio de ontr·o paiz da Cniiio, fal'-se-lm sobre a lmse de 
qn:Hlt'<>~ f]II<J Slll'iio feitos ao mr•smo tempo qu'' os qnadr·os organi
z:vl,,s em virtude do art. 4• precedente, para a avaliaciio das 
despezas de transito na União. 

8.- As taxas a cobrar em um paiz da União pelas correspon
dencias destinarhs a um paiz a ell:t estranh'l ou proc,~dentes 
de~te paiz, e que tmnsitarcm por intermedio rle outro paiz 
da União, niio porlerão nnnca set' int'eriore~ à tal'i!'<t normal da 
União. E~sas taxas pertencerão intcgt'alrnente no paiz que as 
cobrar. 

Art. 18 

As altns partec; coutractantes se obrigarão a tomar, ou a 
propôr its suas legislaturas respectivas, as me<lidas necessarias 
para punir u emprego fraudulento, na franf)uia de correspou
dencia,;;, rlB sellos falsitica.dos ou já sBrvidos. Elias se obrigarão 
igualmente a tomar ou a propor à-; suas legislaturas respectivas, 
as medidas necessarias para impedir e reprinlir as oper•ções 
fr•IH'Iulenta~ <lo fabrico, venda, troca (colporta.rte), ou tlistrihuição 
de vinhetas e sellos em uso no ser•viço dos correios, fal,ilicados 
?U imit·1•los de tal maneira que possam ser confundidos com as 
vinheta:> e sellos emittidos pela administração de um dos paizes 
adherentes. 

Art. lO 

O sm•viço d:ts cartas e encommenrlas com valor declarado e 
o dos vales postaes, das encommendas, da cobra!!ç:t de valores, 
dos livretes de identidade, das assignaturas de jorn •es, etc. 
constituirão mataria de accordos particulares entre os diversos 
paizes ou grupos de paizes da União. 

Art. 20 

1.- As administrações postaes dos diversos paizes que com
poem a União serão competentes ·para estabelecer, de commum 
accordo, em um regulamento de execução, todos os promenore!'l 
que forem julgados necessarios. 



680 ACTOS DO PODER EXF.CU'l'IYO 

2.- As differentes administrações poderão além disso fazer 
entre si os accordos necessarios sobre os pontos que não in
teressarem a toda a União, comtanto que esses accordos não 
derogoem a presente Convllnção. 

3.- E' toJavia permittido ás administrações interessadas en
tenderem-se mutuamente para a adopção de taxas reduzidas em 
um raio de 30 kilometro3. 

Art. 21 

1.- A presente Convenção não altera a legislação de cada 
paiz na parte que não está prevista pelas estipulações nella. 
contidas. 

2.- Não restringe o direito que teem as partes contractantes 
de manter e celebrar tratados, assim como de manter e esta
belecer uniões mais intimas para o melhoramento das relações 
postaes. 

Art. 22 

1.- Será mantida, sob o nome de Sec1·eta1·ia Intemacional 
da União Postal Univer.<al, uma repartição central, que funccio
nará ;;ob a alta inspecção da administraçi'i:o dos correios suissos 
e cujas despezas serão pagas por todas as a<lmmistrações da 
União. 

2.- Esta s2cretaria fica encarregada de reunir, coordenar, 
publicar e distl'ibuir as informnções de qualquer n~tureza que 
mteressem ao serviço internacional dos correios; d<~ dar parecer, 
a pedido das partes intere::;s;•das, sobre as questões litigiosas ; de 
informar sobre r-ropostas de modificação dos actos dos con
gi·essos; de communicar as concessões adaptadas, e, em geral, 
de proceder aos estudos e trabalhos qne forem necessarios no 
interesse da União Postal. 

Art. 23 

1.- Em caso de desaccordo entre dous ou mais membros 
da União, relativamente á inter·pretação da presente Conven
ção ou á responsabilidn.<ie de uma administração em caso de perda. 
de um úb,iecto registrado, a questão suscitada será resolvida por 
juizo arbitral. Para este fim, cada uma das administrações hti
gantes escolllera outro membro da União que não seja directa
mente interessado no litig-iQ. 

2.- A deci&"io dos arbitras será dada por maioria absoluta 
de votos. · 

3.- Em caso de empate dos votos, os arbitras escolherão, para 
decidir, outra admini:üração igualmente desinteressada no litígio. 

4.- As disposições do presente artigo applicar-se-hão igual
mente a todos os accordos tirmados em virtude do precedente 
art. 19. 
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Art. 24 

1.- Os paizes que não tomarem parte na presente Convenção 
serão admittidos a adherir-lhe, si o pedirem. 

2.- Esta adhesão será communicada, por via diplomatica, ao 
governo da Conf~deração Suissa, e por e;;se governo a todos os 
paizes d:t União. 

3.- Ella importará, de pleno direito, accessão a todas as 
clausulas e admissão a todas as vantagens estipuladas pela 
presente Convenção. 

4.- Compete ao governo da Conferleração Snissa dctct•minar, 
de commnm accordo com o g-overno do paiz interessado, a parte 
contributiva da administração deste ultimo paiz, nas despezas 
da secretaria internacional, e, si preciso for, as taxas que esta 
administração possa cobrar em conformidade do precedente 
art. 10. 

Art. 25 

1.- Reunir-se-hão congressos de plenipotenciarios dos 
pair.es contmctantes ou simples conferencia;; aclministrati v as, 
conforme a impol'lancia das questões que se devam resolver, 
sempre que houver pedido feito ou approvado por dous terços, 
pelo menos, dos governos ou administrações, segumlo o caso. 

2. - Comtudo, dever-se-1m reunir um congresso, pelo menos 
todos os cinco annos. 

3. - Cada paiz poderá ser representado, quer por um ou mais 
delegados, quer pela delegação de outro paiz; mas tica enten
dido que o delegado ou os delegados de um paiz não poderão ser 
encarregados sinão da representação de dou:; paizcs, comprehen
dirlo o que representarem. 

4. -Nas deliberações, cada paiz disporá de um só voto. 
5. - Cada congresso lixará o Jogar da reunião do proximo 

congresso. 
6. - Para aiO conferencias, a11 administrações fixarão os lo

gares de reunião, sob proposta da ~ecretaria internacional. 

Art. 2G 

1. - No intervallo que decorrer entre as reuniões, qualquer 
administr·:·ção de correios de um paiz da União terá direito 
de dirigir ás outras administrações participantes, ror interme
dio da sect·etaria internacional, propostas relativas ao regimen 
da União. 

2. - Toda prcposta terá o seguinte processo: 
A's administrações da União será dado um prazo de cinco mezes 

para examinarem as propostas e far.erem chegar á secretaria 
internacional, si for caso para isso, suas observações, emendas e 
contra-propostas. As respostas serão reunidas pela secretaria 
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internacional e communicadas lis administrações, convi,Jando-as 
a se pronunciarem pró ou contra. As administrações que não fi. 
zerem chegar· seu voto no prazo de seis mezes, a contar da data 
da segunda circular da secretaria intel'nacional, communican
do-lhes as observações a respeito, serão consideradas como se 
tendo abstido de dar o referido voto. 

3. - Par~t se tornarem executorias, as propostas deverão 
reunir: 

1•, unanimidade de votos, si se tratar d:1 adrlição de novos 
artigos ou da modificação das disposições do presente artigo e 
dos arts. 2°, 3°, 1•, 5•, 6", 7", 8", 9•, 12, 13, 15 e 18; 

2•, dons terços dos votos, si se tratar da modificação das dis
posiçõas da Convençfio fJUe não sejam as dos arts. 2", '=~", 4•, 5", 
6•, 7•, H•, 9•, 12, 13, 15, 18 e 26; 

3", simples maioria absolutn,, si se tratar d:t interpretação tlas 
disposições ela Convenção, excepto o caso de litígio previsto no 
precedente art. 23. 

4. - As resoluções válidas serão confirmadas, nos dons pri
meiros casos, por uma declaração diplomatica, que o governo da 
Confederação Sui;;s:t é encanegado de redigir e transmittir a 
todos os governos dos paizes adherentes; e, no terceiro caso, por 
uma.simples commnnicação da secretaria internacional a todas 
as administrações da União. 

5. - Qualquer modificação ou resolução adoptada só será 
posta em pratica dons mezes, pelo menos, depois da sua noti
tlcação. 

Art. 27 

São considerados como formando, para a applicação dos pre
cedent·~s arts. 22, 25 e 26, um só paiz ou uma só administração, 
segundo o caso : 

1. o O imperio da In dia Britannica ; 
2. 0 O domínio do Canadá; 
3. 0 O conjuncto das colonias bribtnnicas da Australasia; 
4.• O conjuncto das colonias dinamarquezas ; 
5. 0 O conjnncto das colonias hespanholas; 
6. o O conjnncto das colonias francezas; 
7. 0 O conjnnc~o das colonias hollandezas; 
8.• O conjuncto das colonias portnguezas. 

Art. 28 

A prrsente Convenção ent1•ará em execução em I de julho de 
1892, e vigorará. durante tempo indeterminado; mas carla parte 
contractante terá o direito de se retirar da União, mediante aviso 
dado um anuo antes por seu governo ao governo da Confe
deração Suissa. 
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Art. 29 

I. - Serão derog-adas a parlit• do dia em que a presente 
Convenção for posta em ex&cução, to,las as disposições dos 
tratados, convenções, accordos ou outros actos firmado;; anterior
mente entre os diversos paizes ou a<lministrações, as quaes não 
se coneiliem com os termos da pres<mte Convenção, sem prejuízo 
dos direitos reservado!~ pelo art. 21 precedente. 

2. -A presente Convenção serit ratilicad:t logo que possível 
for. Os actos de ratificação serão trocados em Vienna. 

3. -Em fé do que, os plenipotenciarios dos paizes acima 
enumerados assignaram a pre~ente Convenção em Vienna aos 4 
de julho de 1891. 

Pela Allemanha e protectorados allemiies : Dr. V. Stephan.
Sachse.- Fritsch. 

Pelos Estados Unidos da America: N. ilf. Broohs.- William 
Potter. 

Pela Republica Argentinn.: Carlog Calvo. 
Pela Austria: Obentmut.- Dr·. IIo(finann.- Or. Lilienau.-

Jiabl~erger. 
Pela Hungria: P. Iieim.- S. Schrimp{. 
Pela Bcllgica: Lichtervelde. 
Pela Bolívia: 
Pelo Brazil : Luiz Betim Paes Leme. 
Pela Bulg-arJa; P. M. Mattheeff. 
Pelo Chile: 
Pela Republica da Colombia: G. Michelsen. 
Pelo Estado Indeprmdente do Congo: Stassin.- Lichtervelde. 

- Garant.- De Craene. 
Pela Republica de Costa Rica: 
Pela Dinamarca. e colonias dinamarquezas: Lund. 
Pela Republica Dominicana: 
Pelo Egypto: Y. Saba. 
Pelo l•~q nado r: 
Pela Hespanha e colonias lwspanholas: Federico Bas. 
Pela França: Montmarin.- .T. de Selves.- Ansault. 
Pelas colonias ft·ancezas: G. Gabrie. 
Pela Grau-Bretanha e diversas colonias britannicas: S. A. 

Blackwoorl.- H. Buxton Fo~·man. 
Pelas colonias britannicas da Australasia: 
Polo Canadá: 
Pela India britannica: H. M. Kisch, 
Pela Grecia: J. Georgantas. 
Por Guatemala: Dr. Gotthelf llfeyer. 
Pela Republica. do Haiti: 
Pelo Reino de Hawai: Eugene Borel. 
Pela Republica de Honduras: 
Pela Italia : Emílio Chiaradia.- Felice Salivetto. 
Pelo Japão: Indo.- Fujita. 
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PelaRepublicada Liboria: B. de Steim.- W. Ko nt;aJ·.-
C. Goedalt. 

Pelo Luxemburgo: Monge11ast. 
Pelo Mexico: L. Breton y Vedm. 
Pelo Montenegro: Obentraut.- Dr. Ho(mann.- Dr. Lilienau. 

-- Ilabberger. · 
Pela Nicaragna: 
Pela Noruega : 'l'h'!J. Heyerdahl. 
Pelo Paraguay: 
Pelos Paizes Baixos: Hofsteda.- Baron van lle1· Feltz. 
Pelas colonias neerlandezas: Johs I. Perh. 
Pelo Peru : D. C. Urrea. 
Pela Persia: Genl. N. Semino. 
Por Portugal o colonias portuguezas: G1ülhennino Aug11sto de 

Barros. 
Pela Romania: Coronel Jl. Gorjean.-- S. Dimit1·escu. 
Pela Russia: General da Besflch.- A. Shalkovslty. 
Pelo Sttlvador: Luis J(ehlmann. 
Pela Servia.: Sveto;ar J. Gvozditch.- Et. 1V. Popovotch. 
Pelo Reino de Sião: Luang Surya Nuvatr.- H. Eeuchenius. 
Pela Republiea Sul-Africana : 
Pela Suecia: E. vou Kru;enstjerna. 
Pela Suissa: Ed. IiiJitn.- C. Delessert. 
Pela Regencia de Tuni:;: 11! mtmarin. 
Pela T11rqnia: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pelo Uruguay : Federico Susvíela Gum·ch.- JostJ G. B~tsto. 
Pelos Estados Utlio.los de Venezuela: Carlos i'l!at;enailer. 

II 

PROTOCOLLO FINAL 

No momento dê procedwem á assignatura •las Convenções 
firmadas pelo Congresso Postal Universal de Vienna, os ple· 
nipotenciarios abaixo assignados convieram no seguinte : 

I 

Em revogação do disposto no art. 6• da Convenção, que fixt\ 
em 25 centimos no maximo a taxa do registro, fica ajustado 
qu · os Estados fór da Europa são autorisados a manter o ma
ximo de 50 centimos, inclusive a entrega de um certificado ao 
remettente. 

11 

Em revogaQão da.:; disposições do art. 8" da Convenção, fica 
ajustado, como medida transitaria, que as aLlministrações dos 
paizes fóra da Europa, cuja legislação é actualmente contraria 



ACTOS DO J>OIJEI\ EXECUTIVO 685 

ao prinCipiO da responsabilidade, conservarão a faculdade de 
adiar a applicação desse p1·incipio nté á data em que obtiverem 
do Poder Legislativo a respectiva autorisação. 

Até então as outras administrações da União não seriio obri
gadas a pagar indemnização pela perda, em seus respectivos ser
viços, de objectos registrados destinados aos ditos paizes ou delles 
procedentes. 

lU 

A' Bo!ivin, Chile, Costa Rica, Jtepnblica Dominicana, Equ:ulor, 
Haiti, Honduras e Nicaragua., que liozem parte da União Postal, 
mas não foram represent;tdas no congresso, ficara aberto o 
protocollo afim de adherirem ás convenções que foram a!li cou
clui•las ou sc'!mente a qualquer dclhs. 

o protocollo ticarh igualmente aberto as colonias britannicas 
da Australasi '• cujos deleg-ados no cong1·esso dFclnrnram a in
tenção des~es paizes de adhilrircm a Cniiio Postal Universal a 
contar de l de outulJI'o de 1891. 

Semelhantemente fica aberto :'t Rcpnhlica Sul-Africnna, cujo 
delegado no congresso manil'estou a intenção desse paiz de 
adherir a União Postal Universal, reservantlo-~e fixar ulterior
mente a data da sua entrada nessa União. 

Finalmente, para facilitar aos outros paizes que ainda estão 
fóra da União Postal Universal a sua entrada nesta, fica-lhes o 
protocollo igualmente aberto. 

IV 

O protocollo fica aberto em favor dos paizes cujos represen
tantes só assignaram hoje a Convenção principal ou um certo 
numero apenas das convenções acceitas pelo congres,o, afim de 
que possam adherir as demais convenções firmadas nesta data ou 
a qualquer deilas. 

v 

As adhesões previstas no artigo III precedente deverão ser no
tificadas ao governo imperial e real da Austria-Hungria, em 
fórma diplomatica, pelos respectivos governos .. O prazo que lhes 
é concedido para essa notificação findara em 1 de junho de 1892. 

VI 

Si uma ou algumas das partes contractantes das convenções 
postaes firmadas nesta data em Vienna, não ratificarem qual
quer outr:1 dessas convenções, esta convenção não deixarà por 
isso de vigorar para os Estados que a tiverem ratificado. 

Em fé do que, os plenipotenciarios, abaixo assigna.dos, 
lavraram o presente protocollo final que tara a mesma força e 
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valor como si suas disposições estivessem inseridas no proprio 
texto das convenções :t que elle se refere e o tirmar:1m em 
um exemplar que ticara depositado nos archivos do governo 
austríaco e do qual serit remettida uma cópia a cada um dos 
paizes contractantes. 

Feito em Vienna aos 4 de julho de 1891. 

Pela All0manha e protectorados allemães : Dr. V. Stephan. 
- Sachse.- Fritsch. 

Pelos Estados Unidos da America: N • .ilf. Broohs.- William 
Potte1·. 

Pela Repnblica Argentina: Carlos Calvo. 
Pela Anstria: Obentraut.- Dr. Ho(mann.- Dr. Lilienau.-

Habberger. 
Pela Hungria: P. Heim.- S. Schrimp(. 
Pela Belg-ica : Lichtervelde. 
Pela Bolivia : 
Pelo Beazil: Luiz Betim Paes Leme. 
Pela Bulgaria : P. jl{, Matthee(f. 
Pelo Chile: 
Pela Repnhli•'a ria Colomhia: G. J,fíchelsen. 
Pelo Estado inrlependente do Gongo: Stassin.- Lichten,elde.-

Garant.- De Craene. 
Peb Rnpnblica de Costa Rica : 
Peln, Dinamarca e colonias dinamarqnezas: Lund. 
Pela Repuhlica. Dominicana : 
Pelo Egypto: Y. Sab<(. 
Pelo g,Jnndor: 
Pela H<Jsp·mha e colonias hespanhola;; : Federico Bas. 
Pela Fr•anç:t: Jl[ontmarin.- J. de Selves.- Ansault. 
Pclns colonias í'l'nncezas : G. Gabrie. 
Pel:t G!'an-Bretanha e divel'Sas colonias britannicas : S. A. 

Blaclnoood.- H. Buxton F01·man. 
Pelas colonias britaunL·as da Australasia: 
Pelo Canadá : 
Pelrt Inrli:t Britannica : H. lrl. Eisch. 
Pela Grecia: I. Georgantag. 
Pela Guatemala : Dr. Gotthelt Jlieyer. 
Pelrt Republica do Haiti : 
Pelo Reino de Hawai : Eugêne Borel. 
Peln, Republica de Honduras : 
Pela ltalh : Emirlio Chiar(IAia.- Felice Salivetto. 
Pelo Japão: Indo.-Fv:iita. 
Peh R•pnblica da Libel'ia.: B. de Steim.- 1V. J{oent:;el·.-

(!. Goedelt. 
Pelo L'IXemburgo : Mongenast. 
Pelo !\lexico: L. Breton y Vedra. 
Pelo r-.butenegro: Obentraut .- Dr. Ho(mann.- Dr. Lilienau. 

Habberger. 
Pela Nicaragna : 
Pela Noruega: Thb. Heyerdahl. 
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Pelo Paraguay : 
Pelos Paizes Baixos : Ilo,rstede.- Bartio van da1· Felt~. 
Pelas colonias dinamarquezas : .Johs I. Pa1·k. 
Pelo Peni : D. C. Urrea 
Pela Persia: Genl. N. Semino. 
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Por Portugal e colonias portuguezas : Guilhermino Augusto de 
Barros. 

Pela Romania: Coronel A. Gorgean.- 8. Dimitrescu. 
Pela Russia : General de Besach.- A. Skaliwvshy. 
P••lo Salvador: Luiz líehlmann. 
Pela Servia : Sveto~ar I. Gvo~rlitch.- Et. W. Popovitclt. 
Pelo lteino rle Sião: Lua;'l(} Suhya Nuvatr.- li. Jíeuchenius. 
Pela Republica Sui-Africuna : 
Pela Suef!ia : E. von Hruzenstjerna. 
Pela Suissa : Ed. ](óhn.- e. D!!lP-sse1·t. 
Pela Regencia de Tunis : Montmarin. 
Pela Turquia :E. Petacci.- A. Faltri. 
Pelo Uruguay : Federico Susviela Guarch.- Jose G. Busto. 
Pelos Estados Unidos de Venezuela: Carlos .ilfatzenaiee1·. 

Il..I 

REGULA~IF.NTO DE DETALHE E DE ORDE~I PARA A EXECUÇÃO DA 
CONVENÇÃO 

Cnndnirla outro a Allemanha c'protcctorados allcmrtes, Estados Unidos 
ela Amnrica, ltepublica Arg.,ntina, Austt·ia-lltmg-ria,llelgica. Buli via, 
Hrazil, Bulgaria, Chile, Hepnblica da Colornbia. Estado inrl0pen
dente elo Congo, Republica de Costa Rica, Dinam·,rca c colonias 
elinamarqnezas, Repnblica Dominicana, J•;gypto, l~qnador, França 
e colonias francez:ts, Gran-Bt·etanha e diversas colonias britannicas, 
colonias Lritannicas d:t Australasia, Canad{t, India Britannica, 
Grecia, Guatemala, Republic:t elo Haiti, Heino de IIawai. li••Sp;tnha 
e colonias hespanholas, Republica r!e IIoneluras, It:dia, Japiio, 
ltllpublica ela Lilleria, Luxembnrgo, Mexico, l\lontenegt·o. Nica
ragua, Not·nega, Paraguay, Pai1e~ Baixos e colonias U''Prl:tndezas, 
Perü, Pet·sia, Portugal e colonias portugnezas, Romania, Russia, 
Salvador, Servia, Reino rle Sião, R~puhlicn. Sul-Africana, Sn!'cia, 
Suis.qa, R~gencin. ele Tnnis, 1'~trqnia, Uruguay e Estados Unitlos 
de Venezttela. 

Os abaixo assignados, de conformidade com o art. 20 da 
Convenção Postal Universal concluída em Vienna em 4 de jnnho 
de 18U l, convieram de commum accordo em nome das stms respe
ctivas aúministrações nas seguintes medidas que asseguram a 
execuçiíu da dita Convenção: 

DIRECÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS 

l.- Cada administração é obrigada a expedir, pelas mais 
rapidas vias de que possa uisporpara as suas proprias remessas, 
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as malas f<Jchadas e as corre:::pondencias avulsas que lhe forem 
entreg-ues por outra administra~ão. 

2. -As administrações que usarem da faculdade de cobrar 
taxas supplementares, que reJwesentem despeza~ oxtraordinarias 
inhet·entos <t certas via8, podm'áo deixar de dirig-u· por es::;a,; vias, 
quando haja. outros meios de eommunieaçii.o, as cot·responden~hs 
in:>ulficientemente fmn']ueadas par[l, as quaes o emprego das dttas 
vias nilo tenha sido expressamente reclamado pelos remettentcs. 

li 

TROCA E~l 1\IALAS FECHADA:> 

l. -A troca das correspondencias em malas fechadas entre 
as administrações (1.- União serit regulada de commnm accordo e 
segundo as necesshladcs do serviço entre as administmçües 
interessadas. 

2.- ::;i se tratar de troca que tenha de ser feita por intermedio 
de um ou mais paizes, as administrações desses paizes devel'iio ser 
preveni~as em tempo opportuno. 

3.- E' além disso obrig<ttorio, neste ultimo caso, organizar 
malas fechadas, sem[Jre que o numero das corresp·mdencias for 
tal ~ue embarace as operações de uma admini:;tmçiio interme
diana, segnnúo [1, declaraç"io tlesta administração. 

4. -Em caso !le nnuhtnça. num serviço de trocas de malas 
fechadas, estctbeleciuo entre duas administrações, por intermedio 
de um ou de varios outros paizes, a administração que provocar 
a mudança deverá dar conhecimento ás administrações dos paizes 
por cujo intermedio ella se efiectuar. 

lli 

SERVIÇOS EXTIUORDl"'AltlOS 

Os serviços extraordinarios da União, que dão Ioga r ús despezas 
especiaes, cuja fixação, pelo art. 4° da Convenção, é reservada a 
accordo entre as administrações intereSS(tdas, são exclusivamente: 

I•, os que são mantidos pam o transporte territorial accele
rado da mala das Indias; 

2•, o que a administração dml correios dos Estados Unidos da 
America mantem em seu territorio pam o transporte das malas 
fechaüas entre o Oceano Atlantico e o Oceano Pacitico; 

3•, o que está estabelecido para o transporte das malas pela 
estrada de ferro entre Colon e Panamá. 

IV 
FIXAÇÃO DAS TAXAS 

l.-Em execução do art. lO da Convenção, as administrações 
dos paizes da União que não tiverem o franco por unidade mo
netaria, cobrarão suas taxas conformo os seguintes equivalentes: 
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PAIZES DA UNIÃO 25 CENTIMOS 10 CE~TIMOS 5 CE~Til\fOS 

Allemanha ........................ 20 pfennig. 10 pfennig. 5 pfenni!j. 
Protectorad os Hllemães : 

Territorio de t·nnwroun, Cotnpa.
nhia da Nova tiuinC, ferritorio 
do Fogo, 'I'errit orio da Africa 
do Sud--Oeste, Territorio da A f ri-
ca Orient·tl, Territorio das Ilha!!~ 
llfarshnl L • • . • • • • .............. . 

Ar~en_tina (lt<~pnulica) .......... .. 
.Au1'trl:t·Huu~ri:-t.e ................. . 
]lolivia. . .•............ ··· ...•.... 
Bosnia-llerzegovina ...... ........ . 
Brazil ........................... . 
Canadá ......................... .. 
Chile ............................. . 
Colombia ........................ .. 
Costa-l{ica ...................... . 
l>inatnarca .... .•..........•..•.... 

Colonias dinamarquezas : 
Groenlandia ...................... . 
Antilhas dinamarquezas ........ .. 
Dominicana (Hepubhca) .......... . 
Egypto ......................... . 

Equador ........................ . 
Colonins hespnnholas: 

Cnba, Porto Rico, Ilhas Philip
pinas e dependencias e estabele-
cuncnt•>s do golpho de Guiné .. .. 

Estados Unirlos da America ....... . 
Gran-Bretanha .................... . 

Colonias britannicas : 
Antigo a, Bahamas (ilhas), Barbada, 
Eermurla~, Costa d'Ouro, Domi
nica, Falkland (ilhas), Gambh, 
Granada., Jamaica, Lagos, ?t-falta, 
~fontserrat, Ne,;is, S. Christovão, 
~anta I.Jucia, s. Vicente, Serrn 

20 pfennig. 
-..: centavos. 
IIJ keuzer. 
:> centavos. 
10 keuzer. 
100 réis. 
5 cents. 
5 centavos. 
5 centavos. 
5 centavoR. 
20 ore. 

20 ore. 
5 cents. 
:) centavos. 
1 piastra. 

5 eenta,os. 

~ centavos. 
5 cents. 
2 ~i pence. 

10 pfcnnig. :i pfenni~. 
'• centavos. i CI'Htavos. 
5 keuzor. :1 l<euzer • 
2 ccnta,·os. l c.entavo. 
5 keuzet·. :J keuzcr. 
>O réis. ~.) réis. 
2 cents. I cent. 
2 centavos. I centavo. 
2 centavos. I centavo. 
2 cent<tvos. t centavo. 
10 üre. 5 üre. 

10 t;re. 5 ure. 
2 cents. I cent. 
2 centavos. 1 centavo. 
) millesimos 2 millesimos de 

de libra. libra. 
2 centavDs. 1 centavo. 

2 centavos. 1 centavo. 
2 cents. 1 cent. 
t penny. ~~ penny. 

Leoa, Tabago, Trindade, Turcas, 
(ilhas) e Vi rgcns (ilhas) ..•.••••• 2 :' pence. 

Colonias britannicas 1ja Austra
lasia : Nova Galles do Sul, Victo-

1 penny. \~ penny. 

ria, Queonsland. Australia Ocei-
dental, Austrnlia Meridional, 
Tasmania, Nova Zelandia e Nova 
Guiné britnnnica ............... . 

Guyana ingleza, Hong-Kong, La
boan, Str nits-Settelements, e 
Terra Nova ....... ............. . 

Bornéo do Norte brit:mnico ...... . 

Honduras ....................... . 
lllanricia (ilha) e dependencias .. .. 

Chypre ......................... .. 

Ceylão .......................... .. 

_h,. ust.ralasin . ....... ~ ................. . 
GuatenJa]a ..•.•••.•••••••••••• •••• 
IIaity ........................... .. 

Hawai ............................ . 
Honduras (Hepublica) ........... .. 

Poder Executivo 1892 

2 ~6 pence. 1 penny. 1 ~ penny. 

5 cents. 2 cents. 1 cent. 
5 cents de doi- 3 cents di doi- 1 cent de doi-

lar. lar. lar. 
O cents. ~ cents. 1 cent. 
10 c"nt de ru- 4 cents de ru- 2 cent. de ru-

pia. pia. pta. 
2 piastras 011 1 piastra. ou ~~ piastrn. ou 

80 paras. 40 p<tras. 20 paras. 
14 cents de ru- 5 cents de ru- 2 1 \Í cents. de 

pia. pia. rupia. 
2 ~~ pence. 1 p"nny. !~ penny. 

centavos. 2 centavoA. t centavo. 
5 centavos de l! centa\'OS de 1 cent. de pias-

piastra. piastra. tra. 
5 cents. 2 cents. 1 cent. 
5 centavos. 2 centavos. 1 centavo. 

42 
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J•.\1/.ES H.\ UNlÃO 25 t'KSTll\IOS 10 ('I•:NTl:\fO!" ~) t'Jo::"-;'ti:\lOS 

Ill•as Fidji ........................ . 2 '~ pence. 1 penny. 1 ~ penny. 
2 '~ annas. i annu.. ·:~ n.nna. fn,fia. Britannica . ..... u .......... . 

t~r;!;1i~·:: ::::::::::::::::::::::::: ·, ~on. 2 sen. t !;en. 
5 cents. 2 cenU. I cent. 

.1\fexico ......••.... •..•.•••..•...•. 5 centavos. i centnvo!!:. l centavo . 
~!.1)ntencgro ................ ........ . 10 soldi. 5 soldi. 3 snl•li. 
Ntearagua .... ..................... . 5 centa\~os. ~ centavos. 1 ('<~ntavo. 
Noruega ............•..... , ..... . :.iO tíre. 10 nre. 5 üre. 
l'ara.g-uay .. ...................... . :. Ce•Jt:l.\'HS de~ Centa\'0:-\ (]l' i (',PnlaVO do 

P:tizes Baixos e coloni:l.s neerlan-
pesu. pesu. pc::w. 

dezas .... ., ...... , .............. 12 ·~ cents. 
Pe1·ú ........•........•....... A •• o. 5 c ..... ntavos. 
Persia. ............ o ............. o ... 7 shahiso 
PortU!.!:::tl e colonias vortug-uezas, 
PXC~pto a India Portuguezn. •.... 50 rt~is. 

India Portugueza. ... o ............ o. 2 t:-~n~uts. 
Russin. .• .•..••..••••.•... o •.. o ..• o 10 li:t·p(~l..:s. 
~a.lvador ... o, ••••••••••••• , o ....... • C. centavos 

pe . ..;o. 
Stãn .• ••••••...•.• · .................. 7 ~~ atts. 
8uecin. ..... .•...•..•... o ............ 20 üre. 
Turquia •.. ..•.•...••.•••.••...•.•. ·10 prtr·as. 
Urugua.yo . .•...•.....•..••.••....• 5 centavos 

};iastra. 

5 cents. 
2 cent:n·os. 
3 shahis. 

2 ~~ cents. 
1 centavo. 
I shahi. 

20 r(!is. 10 r(~is. 
10 réis. \ t'*:is. 
4 )i:t)peJ.:s. :! ).:npeks. 

de 2 centavos de 1 r~·nla.vo de 
ve$0, JlP .... 'I 0 

3 atts. I •; :.tts. 
10 nre. ;--, i1re. 
20 paras. 10 paras. 

de 2 cent:l vus de i c~ntavo de 
pinstra. piastra.. 

2. - Em caso de mudanç:t de systema monetal'io num dos 
11aizes supra mencionados, a administt·açiio des;;e p:dz deverá 
entender-se com a wlmini:>!r:•çii.o dos correios snissos para modi
ficar os equivalentes. Compete a e:;ta ultima, admiuistt·açãl> noti
ficar a modificação a todas as o11tms administrações da União por 
intermedio da secretari:t internacional. 

R. - Qualquer aumínbtraçiio tem n íi~euldado de rncorrer, si o 
julgar necessario, ao accordo pr1wisto no paragrapho rwecodonte, 
em caso de modificação impm·tante no valor da sua moe•<.h. 

4. -As fracções monetad"s resulttntes não só do comple
mento de taxa applicaveJ as f'O!'I'eSpO!Idencias insulficientemente 
franqueadas, como da fix11çiio das taxas das corr·espontlencias 
tt·ocatlas com paizes estranho~ á União ou d:ts combinações das 
taxas da União com as taxas ad>licion::ws previstns pfllo :Ht. 5° da 
Couvenç5.o, poderão ser arredon•l:<das polas ndministi'11Ções que 
·eífectuarem a sua cobrança; mas a somrna que por esse motivo 
se accrescentar, em nenhum c11so podera exceder ao valor de um 
vigesimo de franco (cinco centimos). 

v 

CORRESPONDENCIA COM OS PAIZES ESTRANHOS A UX!ÃO 

As administrações da União qne tiverem relações com paizes a 
ella estranhos fornecerão ás outras administraçõis da. União a 
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lista desses paizes, indicando as condições de remessa a que as 
correspondencias estão sujeitas nas relações de que se trata. 

VI 

Al'PLICAÇ:\0 DOS CAlU::\InOS 

l . - As correspondencins procedentes dos paizes da União 
SP-rão m:ll'cadas com um carimbo que indique o logar de proce
dcneia e :1 data em que f01·ew postadas no correio. 

2. - A' chegada das corr~>:spomlencias, o correio rio destino 
applicani. seu carimbo de data no verso das cartas e na freute 
dos bilhet0s postaes. 

3. - A applicação dos carimbos nas correspondencia post'ldas 
em paqudPS nas caix:os moveis ou em mãos do,; eommandantes 
imcumhira no . .; caso,; [ll'e\·i-;tos pelo ~ :J do art. li da Com·enção, 
ao ernpr·egwlo postal erubar·cado on, si não r) houve,·, á re
partição do corr·eio a que a,; ct>rrespon lencias forem entregues. 

4. - As corT 'sponrl.•mcias procedente,; <los paizes estranhos á 
União serão marc .das rnlo corrdo <h Cniã.o, rpw as receber, 
c<•lll u11r e;~rimlJO que iudi<Iue o ponto e a data de entrada no 
serviço do drt" coneio. 

5. - .\s corre~pouolencias não franqueadas ou insnfficiente
mente franqne orias, ser:io além disso mar·cadas com o carimbo T 
(taxa, a p;~g-ar·), cuja applic;.ção competirá ao correio do paiz de 
Jll"ocedeocia, si se tt'a.tar· de correspondencias procedentes da 
U nilio, e ao coneio rio paiz de entraria, si se tratar de corre
spondencias procedentes dos paizes estranhos á. União. 

6. -Os ohjectos que tiverem de ser enviados por expresso 
ser:"io mar·ca.tos corP um c·orimbo, tendo em grandes lettl'as a 
pahvr:t E.rprJs. As ad ninistr·açõe~ são comtudo autorisadas a. 
substituir e~te cal'imho por· n:n lettreir·o impr'•lsso, ou por uma 
inscr·ipç:i.o rna.nuscripta e sublinhada por lapis de cór. 

7. -To· lo ohjecto rle corr·e~pondencia sem o carimbo T será 
coosider·arlr> como franqn-.1ado e tratado nessa conformidade, salvo 
erro evidente. 

V li 

INDICAÇÃO DO NDIERO DE PORTES 

1.- Quando .uma carta, ou qualquer outro object<> de corre
spondencia estiver sujeito, em razão de seu peso, a mais de um 
porte simples, o corr·eio de pro.,edeocia ou de entradrt na União, 
conform•l o c:1sn, inrlicarit, no angnlo esquerdo superior do sobre
scr·ipt", em dg·:u·ismos ordimu·io~. o numero dos portes cobrados 
ou por· cobmr. 

2.- Est •· medida não é de rigor para as correspondencias de
vidamente franqueadas. 
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VIII 

FRANQUIA INSUFFICIENTE 

1.- Quando um objecto estiver insufHcientemente franqueado 
por meio de sellos, o correio expedi~or indicar~ em ~lga:ismos 
pretos, postos ao lado dos se !los, o 1mporte da, msuffiClenCla, ex
primindo-o em francos e centimos. 

2.- Segntldo esta indicação, o correio do paiz destinatario 
taxl\rà o objecto no dobro dtt iusulllciencia verilicada. 

3.- Quando os sellos empregados não tiverem valor para o 
franqueamento, não serão tomados em consideração. Esta cir
cumstancia será indicada pelo algarismo zero (0), posto ao lado 
dos sellos. 

IX 

AVISOS DE RECEPÇÃO 

1.- Os objectos cujo remettente exigir aviso de recepção de
verão conter a inscripção bem visível c. A viso de recepção » ou a 
impressão de um carimbo conten•lo: A. R. 

2 - Os avisos de recepção deverão ser preparados pelos cor
reios de destino em uma formula conforme ou analoga ao modelo 
A annexo, e transmittidos por estes correios aos correios de 
procedencia, incumbidos de íazel-os chegar aos remettentes dos 
objectos a que se referirem. Os avisos de recepção deverão ser 
formulados em francez ou conter uma traducçào snblinear nessa 
lingua. 

X 

FOLHAS DE A VISO 

1.- As (olh"'s de auiso que acomp:1nharem as malas trocadas 
entre duas administrações da União ser·ão iguaes ao modelo B 
junto ao presente regulamento. Serão incluida,s em sobre-cartas 
de có1• contendo distinctamente :t indicaçiio «Fullut de auiso,.. 

Nas relações por mar que, embora perio•licas e regulm·es, não 
admittirem troca quotidmna ou em dia fixo, os correios expe
didores deverão numerar suas folhas de aviso em seric ammal 
de cada correio de procedencia e para ca•la correio de destino, 
mencionando tanto quanto seja possível, na folha de aviso, o 
nome do paquete ou do navio que levar a mala. 

2.- Os objectos registrados serão inscriptos no quadro n. 1 da 
folha de aviso com os promenores seguintes : o nome do correio 
de procedencia e o numero do objecto, ou o nome do correio de 
procedencia, o no::ne do destinatario e o Jogar do destino. 
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Na columna Observações a indicação Remb. será accrescentada 
em frente do lançamento dos olJjectos registrados sujeitos á co
brança. 

Os objectos que tiverem de ser enviados por expresso serão 
meucionatlus pelo seu numero total no quadro I da folha de 
aviso. 

Os avisos de recepção serão hnçados no quadro supra mencio
nado, quer isoladament·~, quer em globo, conforme esses avisos 
forem mais ou menos numerosos. 

A parte da folha de avi:;o intitulada Recommendation d'office 
serit 1lcslin:Hia ao lançamento dos boletins de verilicação, dos 
otlieios a!J,~rtos tlirigitlos pelo corr·eio 1le permuta ao seu corr·e
spomlente e bem assim das communicações do correio remettente. 

3. - Quando o numero dos objectos registrados, expetlidos 
habitualmente de um correio para outro, assim o permittir, 
pocler-se-ha far.er uso 1le um:t lista especial e avulsa, para 
:;ubstituir o qmt<lt·o n. I da folha de aviso. 

O numero dos objectos regi,tradvs, m•m<:iorwlo~ nessa lisb, e o 
numero d·· pU<!Otes ou saecos que eontenham tae,; ohjecto", de
verão ser lnnçados na fulha de avbo. 

4.- No fjnadt•o n. li mllncionat·-s·~-hil•', com os promenores 
que t:sse fJU<~Iro permittir, as nw.las fechadas inclnida;; n~t 
t·enl!~ss;t direeta a que a folha de avi:;o se rcf,,rir. 

5.- Indicar-se-1m no augulo direito superior' da folha de aviso 
o numero <le pacotes ou de saccos separados de que se compuzer 
cadn expedição para o mesmo destino. 

G.- Quando se julgar. necessario, para certas relações, crear 
outr·o3 quadro::; ou rubricas na folha de aviso, esta medida poderá 
ser realizada de commum accot·Llo entre as administrações inter
essadas. 

7.- Quando algum correio não tiver objecto a remetter para 
outro correspondente, não deixara por isso de enviar-lhe, na 
fOrma ortlinaria, mala que se componha unicamente da folha 
de aviso. 

8.- Em c:tso de malas f·chadas confiadas por uma auminis
tração à outra, para serem transmittidas por meio de navios mer
cantes, o numero de cartas e outros objectos será indicado na 
folha de aviso ou no endereço dessas malas. 

XI 

TRANSMISSÃO DE OBJECTOS REGISTRADOS 

. 1.- Os obj~ctos reg~strados, os avisos de recepção que lhes 
dtsset:em resp~1to, os objectos expressos, e, dado o caso, a lista 
espeeml prevrsta no § 3 do arti"o X serão reunidos num 
pacote distincto, que deverá ser co~veni~ntemente envolvido e 
lacrado de modo que preserve o seu couteudo. 
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2.- A esse pacote sera ligada exteriormente, por meio de bar
bante em cruz, n sobre-carta especial contendo a f(llha de aviso. 
Em seguida o pacote sera collocado no centro da, mal:'. 

;).-A existencia, na mala, de um pacote de objectns regis
trados, cuja •lescripção for feita na lista cspec;al, mencionad:t no 
precedente§ l, deverá ser annnnciada pela npplicnção, no alto 
ila folha de aviso, ou de uma nota espe ... inl, ou do lettreiro ou 
do carimbo do reg-ü;ti'O em uso no paiz de pror:edcncia. 

4.- Fica cntcnui<lo que o modo de empacotar c trilnsmittir 
ob.iectos regi:itrados, prcscripto pelos precetlent,•s §::\ l e 2, 
sómente se applica ás relações ordinilrias. 

Para as relações importantes, cumprt~ às administr·açõe,; inter· 
erssadas prescrever, de commnm nccordo, disp"sições parti
culares, soh reservn, num como noutro caso, da,; mcrliflas nxce
pcionaes qne devam ser tomadas pelos chefes dos cotT('ios de 
troca, quando tenham de ns;.;egur:1r a transmis,ão de oljectos 
registrudos que, por stm natureza, fórma ou volume, niío possam 
ser incluidos na mala. 

Todavia, os corr·eios expedicionarios intlicarii.o, no alto da (olha 
de auiso, o numero de objectos registrados que se remetterem 
na mala por fórn. do pacote ou sacco especial, misturados com a 
correspondencia ordinnria, e farão Hgurar nas listas svpplemen
tares, na columna das observaçües, as palavras « Pm· fór~t » 
(rm dehors) em ft·ente tle cada ohjecto. 

E~ses objectos serão, tanto quanto pos,-ivel, reuni, los em parotes 
amarrado,; com barbnnte trazendo um lettreiro com as palavras, 
em caraeteres bem visiYeis, « Regbtrados por fóra » (Recom
mandés en delwrs) precedidas de um algarismo indicando o nu
mero dos ohjectos contidos em cadr~ pacot ·. 

5. -Os avisos de recepção serão colloc:1dos nnm envoltorio 
pe-lo correio dish·ibuidor dos ob,iectos registratlns a qnf' e;;ses 
avl~os se referirem. Esse:; envoltorios, revestidos da menção: 
« Auis de rJception- Bureau de Poste de (nome do paiz) »serão 
submetti<los as formalidades do registro e encaminhados ao seu 
de:;tino como objectos registrados ordinarios. 

XII 

l:'o!DEMNIZAÇÃO POR PERDA DE O!l.JECTO REGISTRADO 

Quando a indemnização devida peln. perda de nm objecto re~is
trado t.iver sido paga por umn. administração, por conta •le outrn. 
tornada responsavel, esta será obrig-ada a reembol;;ar a quantia, 
no prazo de tres mezes, depois de aviso de pagamento. E;;te 
reembolso se effectuará, quer por m1•io ue nm vale postal ou de 
uma. letra, quer em especies que tenham curso no pniz credor. 
Quando o reembolso da indemnização comportar despezas, estas 
correrão sempre por conta do correio devedor. 
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XIII 

ORHANIZAÇÃO DAS MALAS 

1. -Em regra geral, os ohjectos que compuzerem as malas 
deverão ser classificado::; e emmaçados segundo a naturez<t da 
correspollllencia, separanJo-se os objectos franqueados dos 
objectos não 011 insutncientemento franqueados. 

:2. - To1h corre.spontleneia, tlepois de atada com b;u·bnntc, 
será unvol viua em quantiJade de papel fot•te sullidente para 
evit:tr qu:tlquer dete1·ioração do conteúdo, atada exterioi·meute, 
applicaudo-se-lhe então o sinete do correio sobre lacre ou papel 
gommado. ~erá munid:1 de um sobt·escripto impresso indicando, 
em pequenos caracteres, o nome do correio remettente e, em 
caraeteres maiores, o nome do correio destinatario: « do •.. 
para ... » 

3. - Si o volume da correspondencia o admittir, deverá ser 
esta incluid<t num sacco, convenientemente fechado, lacrado e 
rotulado. 

4. -Os pacotes ou suecos que contiverem ol>jedos expressos 
deverão tet· exteriormente unt<t de:-ignação que chame para e~ses 
otdectos a att.mção tlos empregados postaes. 

5. -Quando se empregarem rotulo;; de papel, deverão estes 
ser collaclos sobre pranchetas. 

6. - O peso de cad;t sacco não doverá exceder a 40 kilo
grammas. 

7. - Os saccos deverão ser devolvidos vasios ao correio remet
tente na primeira remessa, salvo outro accordo entre os correios 
cor·respondentes. 

XIV 

VERIFICAÇÃO DAS MALAS 

I. -O correio que receber nmn. maln., verificn.rá em primeiro 
logar si são exactos os lançamentos feitos na folha de aviso e, 
dado o caso, na lista dos objectos registrados. 

As m>~.las deverão ser entreg-ues em bom estado. Entretanto, 
o recebimento de uma mala não poderá ser recusado por cansa 
do seu máo estr,do. Si se tratar Je uma mala para outro correio, 
que não aquelle a que foi entregue, deverá ella ser envolvida 
de novo, conservamlo o quanto possivel o envolto!'io origi
nal. Antes de ser a mala novamente envolvida, dever-se-ha 
verificar o seu conteúdo, si se presumir que este não chegou 
intacto. 

2. - Quando o correio de das tino encontrar erros ou omissões, 
fará. imm8diatamente as rectiticações necessarias nas folhas ou 
listas, tendo o cuidado de inutilisar as indicações erroneas com 
um traço de penna, de modo que se possam reconhecet• os lança
mentos primitivos. 
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3. - Estas rectilicações serão effectuadas por •lous emprega
tios em commum. Salvo erro oviuente, pt'evalecerão sobre a ue
daração original. 

4. - Um IJolelim ue verilicaçti.o, conforme ao mo•lclo C anne
xo ao presente regulamento, sera organizado pelo c•wreio desti
nata.rio e enviado sem demora, sob registro ex-o {fiei o, ao correio 
expedidor. 

Na mesma occasião, uma duplicata do boletim de verillcn,ção 
set·á enviad:.t pelo correio destinatario á aumini:;tração a rrue pcr
tcmcer o correio expmlidor. 

No caso previsto no § 1 do pres mte artigo, nm<t cópia do 
boletim de vel'ilimwão sera incluída ua maltt que for de novo 
envolviua. 

5. -O correio expedidor, depois de o examinar, devolverá 
o boletim com as suas ob,;ervaçõ:J:;, si para estas houv,~r motivo. 

6.- Falt:wclo alguma mala, objecto registrado, foi ha •le aviso 
ou lista. especial, o facto sera immediatameute testemunhado na 
fórma competente por dons empreg 1dus do correio deslinatario e 
levado ao conhecimento do correio expedidor por meio elo uoletim 
de verificac;ão. Sen•io necessario, este ultimo poderá alem disso 
ser avisado por tel,;gramnm á custa do correio quo o expe<lir. 

7. - Em caso de percla ele um:t mab fechada, ns l':'Jmrtições 
intermediarias serão responsaveis pelos objectos registmdos con
tidos na mala, nos limites do art. 8• da Convenção, suh ~ontlit;ão 
de que lh·)s tenha sido communicado o mais breve po~sivel o não 
reccuimanto tia referid<t maL!. 

8. - Qnando o correio dcstinata!'io não lizer chegar pelo pri
meiro concio á repartição exp<!di<lora um boletim de ver·iticação 
mencionanclo quae~quer ert·os ou irrc~gulari•laclo,;, a falt<~ dess~ 
documento valerá como certificado de recepção da mala e do seu 
conteúdo, até prova em contrario. 

XV 

ACor;DICIONAMENTO DOS OBJECTOS ItEGISTitADOS 

1.- Os objectos de correspondencia dirigidos sob iniciaes e os 
que trouxerem endereço escripto a lapis não serão admittidos a 
registro. . 

2.- Nenhuma condição especial de fórma ou de fechamento se 
exige para os objectos registrados. Cada correio terá a faculdade 
de app licar a essas remessas as regras estabeleci elas em seu ser
viço intemo. 

3.- Os objectos registrados deverão levar um rotulo conforme 
ou analogo <~o modelo D annexo ao presente regulamento, com 
indicação do nome do correio de procedencia e do numero de ordem 
sob o qual a remessa for inscripta no registro do mesmo correio. 

Todavia, é permittido ás administrações, cujo regimen interno 
se oppõe actualmente ao emprego de rotulas, adiar a execução 
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dessa meditlt• e continuar a empregar os carimbos para a desi
gnação dos objectos registrados. 

4.- A~ rem··s~as rr~gistradas sujeitas á cobrança deverão 
conter urna nota manuscr•ipta, signal d.e carimbo ou um rotulo 
com a palavr;t: Re,nboursement 

5.- As reme~sas registradas ni'í.o franquearias ou insn!ficiente
mente fr·anqueadas ser."io remettitlas aos destinatal'ios sem taxa, 
mas o cm·reio que recelHW algnm:t rcm••ssa nessas conrliçõns set•ú. 
obrigado a ''ommunicar o caso it sua administração, alim tle que 
esta o infnrme a administração de que depender o correio de pro
cedencia. Es;a administração procedera segund.o as regt·as se
guid.as em seu serviço intemo. 

XVI 

BILHETES POSTAES 

I.- Os bilhetes postaB~ dev•'rão ser expc1lido~ a clnscohcrto. 
O anver,;o sm·á reservado p;tra os s•~llos U•J franquia, as illllica
ções relali 1·as ao serviço postal (reg-istrado, :t visJ de recepção, 
etc.) e para o· endereço d.o t!estiwtttrio, o qual podet·á seres· 
cripto ú mão ou tiguear em um rotulo collatlo 'Jne não exceda a 
dou~ ceutirnctt·os sobre cinco. 

Além 11isso, o remettentc terá a faculdade de indicar no an
veeso ou no verso o seu nome e o seu en1lereço, quer por escripto 
quer por meio de carimbo, de chancella ou do qmtlquer outro 
proce8so typographico. 

No verso podeeão ser impressas vinhetas ou annuncios (l'(!
clames). 

A' excepção dos sellos de franquia e dos rotulos mencionados 
nos§§ I e 6 do presente artigo, seri prohibid.o juntar on ligar 
aos bilhetes po~taes quaesquet· o!Jject0s. 

2.- Os bilhetes postaes não poderão exceder as dimensões 
seguintes: comprimento, 14 centímetros; largura, nove centí
metros. 

3.- Sempre que seja possível, os bilhetes postaes emittidos 
especialmente para circularem na União Postal deverão trazer, 
no anverso, em lingua franceza ou com traducção sublinear nessa 
Iingua, o titulo seguinte: 

CARTE POSTALE 

Union Postale Universelle 

( (Joté •·éservé U, l' adresse) 

4.- O sello destinado a representar o franqueamento será 
posto em um dos angulos superiores do anverso ; e do mesmo 
modo o sello supplementar que tiver de ser addicionaclo. 
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5.- Em regra geral, os bilhetes postaes com resposta paga 
deverão apresentar, no anverso, como titulo impr·esso, na 
primeira par·te: Cm·te Postale avec réponse payée; na segnmla 
parte: Ca1·te Postale reponse. Cada uma das dua,; parte~, além 
disso, deverá preencher as outras condições imposlas ao hilhete 
postal simples; serão dobradas uma sobre a outr;~ e não poderão 
ser fechadas por qualquer fórma. 

6.- Ser·a pcmnittido ao remettente de um bilhete postal, com 
resposta paga, mencionar ;;cu nome e endero~·o no anvnrso da 
parte Réponse, quer por escripto, quer collando nolla •1m 
rotulo. 

7.- O franqueamento ela parte Rr!ponse por meio do sello do 
paiz que emittiu o bilhete só será valido, si esto for destinado 
a esse paiz. No caso contrario, ficara sujeito á taxa 1las cartas 
não franqueadas. 

8.- Os bilhet<>s postaes simples e os do resposta png-a prove
nientes da industl'ht parti<·ular serão a•lmittido~ a circulação 
intcrnacionnl. comtanto que a legislação do p:tiz de proce1lencia 
o permitt:t e que elles sejam conformes, ao menos quanto ao 
formato e á consistencia do pctpel, aos bilhetes postaes cmittiJos 
pelo correio de procedencia. 

9.- Os bilhetes postaes que não satisfizerem, quanto ás di
mensões, a. fórma exterior, etc., as con•liçõe:> impostas pe~o pre
sente artigo a esta categoria de remessas, serão tratados como 
cartas. 

XVII 

PAPEIS DE NEGOCIO 

(11fanuscriptos) 

1.- São consideraLlr>s como papeis de negocio (manuscriptos), 
e c0mo hws gosa.rão da moderação <lo taxa pre:;cripb pelo 
art. 5° du Convenção, todas as peças o o:; <locumentos escriptos 
ou desenhados á mão no todo ou em parte, que não tiverem o 
caracter de col·respondenci't actual e pessol!i, como : os autos 
jmliciaes, os actos de qualquer gcnero h vrados por agentes 
ministerirres, as guias de carga on conhecimentos, as facturas, 
os di!Ierentes docum.mtos de serviço das companhin,s u<3 seguro, 
as cópias ou extractos de escripturas particulares passadas em 
papel sellado ou não sellado, as partituras onfol h as de musica 
manuscriptas, os manuscriptos de obras ou de jornaes expeLlidos 
isoladamente. 

2.- Os papeis de negocio (manuscriptos) estarão sujeitos, no 
que diz respeito á fórma e ao acondicionamento, às disposições 
prescriptas para os impressos (artigo xvm seguinte). 
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xvm 

IMPRESSOS 

1.- São considerado;; como impresscs, e como taes gosarão 
da moderação de taxa prescripta pnlo art. 5" da Convençfio: 
os jornaes e obras periouic:1s, o:> livros ,,,·oclm•los ou enca•lr~r
na•lo~, as brochuras, os papui~ •In rnnsica, os cai'Iõo:-: do vi.,ita, 
os cartões de ewlet·eço, as provas de irnpron'a C~>III on S•'lll os 
manuscriptos a e!las relativos, os papei~ com ~ig-naes nm relevo 
pura uso dos cegos, as gravuras, as photogr·aphi '"• as irn:tg.:ns, 
os dcsenlros, planos, cartas geogr;iphicas, c:tta!ogo,;, pro:>peett>S, 
annnncios e avisos diversos, impi'e,;so,;, gr':IV,Ifll)..;, litho~Ta
phados on antograph:ulos, e, em R<H':il, fJII:t<!SIJIICI' irnpi·••s:-;iiP:> 011 
repl'oducções, o1Jti1las sobre papel, pcl'gaminh,l ou c:t l't:lo, por 
meio da typographia, da gmvnm, da lithogra.phi:l e"" anto
graphia, ou tle qualquer outi·o processo mr>canieo faeil de re
conhecer, excepto a contra-pi'OVa c a machina tle esc1·uver. 

São considerados como f:~cei.-; •le rer::onh,•c :r os lll'ncesso,.; me
canicos desi-;nauos pelos nomes de clll·omog-r·aphia, pol~·graphia, 
hectog-raphia, papyrographia, veloeigr·:~phi:~, etc., m:·s, pa1'a 
gosa1· tb motleraçfio de taxa, as reproducçõe;; ohtidns por nwio 
desses processos devem set· pc~starlas no correio no numero mi
nimo t!c 20 exemplares, pe1·feitamente idcnti~os. 

:.?. - S[o excluídos tla mo<lcmç[o de t:IXa os s~;Jios ou formulas 
de franquia, obliterados on nii.o, as,im como quaesquer impressos 
qne representem um valor. 

3.- Nfiu porler[o ser cxpR<Ii·lo~ com re•lncção tle taxa os 
impt·essos cujo texto teulu ~i·lo modillcado depoi-; th tir:tgem, 
quer· a mão, quer com o auxilio dc1 11111 p!'LlCes~o mecanico, ou 
tenha sido revesti<lo •le qnac~·tner signacs constitutivos de uma 
língua.!.! em eonvencion:• 1. 

4.- Como excepção it regra d8terminada pelo § 3 prece
dente, ser·it permittido : 

a) indic 'r· no exterior d:t remessa o nome, a tirma commcrcial 
e o domicilio do remettente; 

b) accrescentar ú mão, nos c 1rtões •le visih impressos, 3 en
dereço do remettente,seu titulo, hem como ini:~iaes eonvenciona··s; 

c) indicar ou moditicar no pr·oprio impresso, ú mito ou por 
um processo mecanico, a tinta da expedição, a nssignatnr·a on a 
tirm<~ commercia.l e a. protlssii.o, as~im como o domicilio do 
remettente; 

d) accrescentar nas provas corrigidas o manuscripto e f:tzer 
ne.~sas provas as muhnças e addições relativas á correcção, {1, 
fórma. e á impressão. No c:tso em qne 11ão h:tj<~ espaço, essas 
atldições poderão ser feitas em !'olhas cspoches; 

e) corrigir erros de impressão em outros impressos que não 
forem provas; 

f) riscar certos trechos de um texto impresso para tornai-os 
illegiveis; 
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g) fazer sobresflbirem por meio de traços as pnssagcns de um 
texto pant ns quaes se deseje chamat· a attençiio; 

h) mencionar ou corrigir com a peun<t ou processo me
canico, nlgarbmos, bem como o nome do viajante e a data ua 
sua p<lSsagem, nas listas de preços correntes, nnnuucios, cotações 
dn pr<tça e circulares d<J commercio; 

i) indicar á mão, nos avisos relativos ás sabidas de navios, a 
uata dessas sabidas ; 

11) indicar nos cartões de convite e de convocaçiio o nome do 
convidauo, a data, o fim e o logar da reunião ; 

l) accl'escentw uma dedicato!'ia nos livros, papeis de musica, 
jol'!laes, photogra pltias e gra. vuras, e !Jem a.;~im a lltct ura rela
tiva á pl'Oprht o!Jra ; 

rn) nos !Joletins de encommendns de livraria (impressos e 
abertos, ten•lo por fim encommendns de livros, jornaes, gra
vums, peç;IS do musica), imliC;Ir no verso, á mão, as obrétS pedi
das on offol'ed1las, e risca.r ou su!Jlinhar no anverso, no lodo ou 
em parte, as communicações impmssas ; 

11) pintar figurinos, cartas geogrnphicas, etc. 
5.- Seriio Pl'OhilJi•.hs addiçõe~ feitas á pmna on por meio ue 

um proces:;o mec:tnico que tirem ao impres;;o o seu car·ucter de 
gcn•~ralí<lade c lhe doem o de uma co,·respoo•lenci<t in•lividnal. 

().- O:; itupt·t·s~os tlcvel·iio SC!', qn••t' cinlatlos ou enJ·olados, 
ou p(lst";:; em cartões, on n•1m estojo aberto do,; dons lados ou 
nas tinas extremida:!es, ou num envoltorio não fechado, quer 
simple:;mente t!o!Jr;lllos do maneim que não se dbsimnle a natu
reza da r·cmcs:;a, ou, cmlim, ligado;; po1· um barlmnte facil de 
de,;atar. 

7.- Os cartões de endereço e qnacsqnet' impres:;os que apre
sentem a fórum e a consistencia d() 11111 cartão -não tlobrmlo, po
derão ser üxp·~·lidos sem cinta, envoltorio, ata.•lura 011 tlobr<t. 

S.- os cartões qtw tiverem o titulo « !Jil hete posta. I » não 
seriio admitti<lo.> á tarif<t dos impressos. 

XlX 

AMOSTRAS 

I.- As amostras de mercadorias só gosarão da moderação de 
taxa que lhes é concedida pelo art. 5• da Convenção, nas condi
ções seguintes: 

2.- Deverão ser colloca•las em saccos, cnixns ou envoltorios 
moveis, de maneira que permittam facil verificação. 

3.- Não poderão ter valor mercantil, nem levar nota manu
scripta que não sPja o nome ou a firma social do remettente, o 
endereço do destinatario, uma marca de fabrica ou de nego
ciante, numero,; de ordem, preços e indicações relativas ao reso, 
à medida o á dimensão, assim como à quantidade disponive t ou 
as que torem necessarias para precisar a proveniencia ou a na
tureza da mercadoria. 
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4.- De commum accordo entre as administrações interessadas, 
isto é, entre as administrações do paiz rie procedoncia e do paiz 
de destino e, si se der o caso, do paiz ou p:tizes que etfectuem o 
transito a descoberto ou em malas fechadas, as remessas de li
quides, oleos, corpos gm·durosos, pós seccos, colorantes ou não, 
assim como as remessas de abelhas vivas, poderão ser admitti
das ao transporte como amostras do mercadorias, comtauto que 
sejam acondicionadas da seguinte martt>ira: 

l. o Os liquido~. oleos e col'pos gordut·osos 1le facil liquefa
cção deverão ser inserillos em frascos de vidro hermeticamente 
fechados. Cada frasco deverá ser collocado em uma caixa de ma
deira sufficientemente guarnecida de serradura de mad<'Íra, tle 
algodão, ou de snbstancht esponjosa em quantidade sulilciente 
para absorver o lirJuido no caso de que!Jrat·-se o frasco. Final
mente, a propria caixa deverá ser encerrada em um e:>tojo de 
metal, de madeira com tampa de parafusos ou de couro forte e 
espesso; 

2. o Os corpos gordurosos de diillcil liquefncção, taes como 
unguentos, sabão, resinas, etc., cujo transporte apresont<L me
nores inconvenientes, deverão ser postos em um primeiro envol
torio (caixa, sacco de panno, pergaminho, etc.), o qual será co l
locado em uma segunda caixa de madeim, metal ou couro forte 
e espesso; 

3." Os pós sccr·os, color:1ntes on não, deverão ser collorndos 
em caixas de papelão, as quacs por sua vez serão colloca<las em 
um sueco de panno ou de pergaminho. 

4.• As abelhas vivas deverão ser encerradas em c:tixas dis
postas de maneira que evitem qualquer perigo e pcrmittam a 
verificação do conteú.do. 

XX 

OBJECTOS AGRUPADOS 

E' l?ermittido reunir num:t mesma remessa amostras de mer
cadorms, impressos e papeis de negocio (manuscriptos), mas sob 
reserva das condiçõe3 seguintes: 

I.a Que cad:t objecto tomado isolarlamente não exceda os li
mites que lhe são applicaveis quanto ao peso e quanto à di
mensão; 

z.a Quo o peso total não exceda a dotis kilogrammas em cada 
remes.;;a; 

3." Que a taxa seja no mínimo de 25 ccntimos, si a remessa 
contiver papeis de negocio (manuscriptos), e de lO centimos, si se 
compuzer de impressos e amostras. 

XXI 

CORRESPONDENCIAS REEXPEDIDAS 

1.- Em execução do art. 14 da Convenção, salvo as excepções 
previstas no § 2 do presente artigo, as correspondencias de 
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qualquer natureza dirigidas, na União, a destinatarios que 
tenham mudado de residencia, serão tratadas pelo correio dis
tribuidor como si tivessem sido endereçadas directamente do 
logae 1la procedencia ao logar do novo destino. 

2.- A respeito das conespondencias internas de um dos 
paizes da União que entrarem em consequencht de reexpedição 
uo territorio de outi'O paiz da União, serão observadas as 
reg-ras tieg-uintes: 

J.a As corrcspondoncias não franquer~-das, ou imuiTicionte
mente franqueadas para o prirneit·o transpol'te, serão tratadas 
como coJ•resvondencias intet·nacionaes, e sujdtas pelo correio 
distribui<lor a taxa applicavel ás correspomlencias da mesma 
nnturPza directamente endereçadas do paiz de proce1lencia ao 
paiz onde se ache o destinatario ; 

2.• As correspondencias, 1·egularmente franquemtas para o 
primeiro transporte, e cujo complemento de taxa pertenc<:nte ao 
tran~porte ulterior não tenha tiido satisfeito ant·s d:t reexpe
dição, serão sujeitas, seguudn a sua natureza, pelo correio dis
trilmidor, a uma taxa igual á differença entre o preço de 
franqueamento já pago e o que teria sido cob1·ado, si tivessem 
sido enrlereça•ias primitivamflnte ao novo destino. A importancia 
dessa diiTei'enç:t tleverà ser expressada em francos e ceutimo~ ao 
Indu dos sellos pelo co!'l'eio re•·xpe,lidor. 

Em ambos os casos, as t:txas acima previstas deverão ser 
pagas pelo destinatario, ainda quando, em consequeucia de 
reexpedtções successi v a~, as c<>rrespondencias voltem ao paiz de 
pr·ocedencia. 

3.- Quando ohjectos p1·imitivamente dirigidos ao interior de 
um p:tiz da União e fl'anquParlos a dinheiro forem reexpuJidos a. 
outi'O paiz, deverá a repartição indicar, sobre o objccto, a impor
tancia da taxa cobrada em numer:tl'io. 

4.- O,; objectos de qu:dqu"r mtttu·cza mal dirigidos serão, 
sem nenhuma demora, reexpedidos pela via mais vrompta ao 
seu ti ·stino. 

5.- As correspondencias de qualquer natureza, ordinarias ou 
registt·adas, que, tendo um endereço incompleto ou erroneo, 
forem reenviadas aos expedidores p~tra que o comp!Htcm ou o 
rectifiquem, não serão, quando forem de novo post;~das com 
um sobr·e,;cr·ipto completado ou rectiticado, consideradas como 
correspondencias reexpedidas, porém como novas remessas, e 
serão, por conseguinte, sujeitas a nova taxa. 

XXII 

REFUGOS 

1.- As correspondenci:.s de qualquer natureza cahidas em 
refugo, por qualquer motivo que seja, deverão ser devolvidas, 
lo~o depois dos prazos de espera exigidos pelos regulamentos do 
pmz destinatario, e, o mais tardar, num prazo de seis mezes nas 
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relações com os paizes de além-mar e de dous mezes para as 
outras relações, por meio dos respectivos correios e em um 
maço especial, com o dístico Rebuts, levando a indicação do 
paiz de origem das correspondencias. Os prazos de dous e seis 
mezes contam-se a partir do fim •lo mez em que as correspon
dencias tenham chegado ao correio de destino. 

2.- Gomtudo, as conespondencias registratlas, cahidas em 
refugo, serão reenviarias no correio de procedeucia, o como si se 
tmtasse de conespoudendas rog-islr;odas com destino a PSSO 
paiz, uma vez que, om ft'<Jnte da inseri1·ção nomitutiva do 
quadro n. 1 da folha de aviso ou na lista avulsa, a menção 
Re(ttgos seja feita ua columna de observações pelo cotTeio 
reexpodi,lor. 

:1.- Por exc,'pção, duas repartições cm·respontlentes poderão, 
de corrúnum accordo, adoptar ontr,, motlo de devolução de re
fugoR, assim como eximir-se de devolver reciprocamente certos 
impressos considerados como destituídos de valoi'. 

4.- Antes de devo! ver no cotTeio de pt·ocodeneia as corre
spondencias uão entregues por qualquer motivo, deverit o correio 
destinatario indicar de uma maneira clara e ::unci,.:a, em lina-ua 
franceza, no verso dos mesmos ohjedos, o motivo da 'não 
entrega, sob a fórma seg-uinte: inronmt, ref,.wi, wo·ti, non re
clame, decdrle, etc. Esta tleclaraçã.o deve ser feita por meio de 
carimbo, ou de um rotulo. 

Ctvla administração tem a faculdndo de accrescentar uma 
traducção, em sua língua, do motivo da não entrega e as outras 
indicações que lhe convierem. 

xxm 

ESTATISTICA DAS DESPE7.AS DE TRANSITO 

1.- As estatísticas que S'l effectuam uma vez todos os tres 
annos, em execução dos arts. 4• e 17 da Convenção, para a 
conta. das despezas de transito rla União, e fóra dos limites da 
União, serão reguladas segundo as disposiç-ões dos artigos se
guintes durante os vinte e oito pl'imeir·o; dias rlo mez tle maio ou 
de novembro ( alternativarnent<~ ) do segundo anno •le cada pe
riodo triennal, para produzir seus e1Teitos retroactivamente, a 
contar do primeiro anuo. 

2.- A estatística de novembro de 1893 se applicara aos annos 
de 1892, 1893 e 1894 ; a r>statistica de maio de 1896 se appli
cr~rá. aos annos de 1895, 1896 e 1897, e assim por deante. 

3.- Si durante o período d:t applicnção da estatística, entrar 
na União algum paiz que tenha relações importantes, os paizes 
da União, cuja situação puder, em consequenci<t dessa circum
stancia, achar-se modificada a respeito do pagamento dos di
reitos de transito, terão a faculdade de reclamar uma estatística 
especial exclusivamente.relativr. ao paiz recentemente admittido. 
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4.- As <lespezas pertencentes ao correio expedirlor em virtude 
do transito territorial e do transporte maritimo serão fixadas 
invariavelmente segundo a estatistica para todo o perio<io por 
esta al.Jraçaclo, salvo o caso previsto no paragrapho precedente. 

Mas quando se der uma modificação importante no cur·so das 
correapondencias, e esSl\ modificação al.Jranja um periorlo de 
seis mezes pelo menos, os correios intermediarias se enten
derão pa1·a regular entre si a p;trtilha dessas <lespezas, propor
cionalmente á parte da intervenção dos ditos correios no 
transporte das correspondencias a que essas despezas se re
ferirem. 

XXIV 

COilllESPO"'DENCIAS A DESCOBERTO 

1.- O correio qne servir de intormediario para transmissão· 
das correspondoncias a descoberto, trocadas não só entre dons 
paizes da União, como tambem entre um paiz da União e um 
paiz a ella estranho, organiz,,r{t antecipadam ... nte, para cada um 
de seus correspondentes da União, um quadro conforme ao mo
delo E annexo ao presente regulamento, no qual inrlicará, dis
tinguindo, si assim for preciso, as diversas vias de e.\pedição, 
as taxas de porte, segundo o pe~o, que lhe competirem pelo 
transporte da Uniiio de ambas as c1teg-ol'ias dessas correspon
dencias por mo'o dos serviços de qne dispõe, assim como as taxas 
de porto rJne ello tiver de abonar, em caso de necessidade, a 
outros correio-> da União, pelo transporte ulterior tias ditas cor
responrlencias na Uniiio. Havenrlo necessidade, pedira em tempo 
opportuno aos correios dos paizes, que as correspondenci:ls ti
verem <le atravessar, esclarecimentos sobre as vias que ellas 
deverão segnir e sobre as taxas que lhes forem applicaveis. 

2.- Quando muitas vias, comportando cada uma despezas de 
transito differentes applicaveis às vias que o correio interme
diaria utilisa, forem abertas á transmissão das corresponrlencias 
para um mesmo paiz, o correio expeditlor retribuirá ao interme
diaria, conforme uma tarifa unica baseada na média dos diffe
rentes preços de transito. 

3.- Um exemplar do quadro E será remetti<lo pelo dito 
correio ao correio correspondente interessado, o servirá <le lmse 
á conta especial entre elles por motivo da taxa intermediaria 
na União das conespondencias de que se trata. Esta conta será 
feita pelo correio que receber as corresponrlencias e ticar{t su
jeita a verillca(;ão do correio expedidor. 

4.- O correio expedid,,r organizará, segundo os dados da for
mula E, fornecida por seu correspondente, quadros conformes 
ao modelo F annexo e destinados a mencionar para cada mala 
as despezas de porte intermediaria das correspondencias, sem 
distincção de procedencia, comprohendidas na mala para serem 
encaminhadas por meio do dito correspondente. Para este fim, 
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o correio expedidor notará no quadro F, que juntará a sua 
remessa, o peso total, segundo sua naturez<t, das corre~pondencias 
da especie que entregar não registr.tdas ao correio correspon
dente, e e~to, f.)ita a devi•la veri!L:açito, receberá essas corre
spnndenchs par'1 as encaminlv1r aos seus de:;;tinos, confundindo-as 
com as was proprhts p<tra o pagamento, ~i for necessario, das 
taxas ulteriores. 

A perli•lo dos correios interessados, poder-se-ha. distinguir no 
qu;vii·o F a procedencia tias conesponrlencias sujeitas a despezas 
de transito marítimo de 15 francos por kilogl'tUlllll!t de c:u·tas 
on ili!IJetes postaes e de um franco por kilogramma de outros 
oltiecto; t rr>p<trti r entre varias administrações. 

5.- Qnalqnor erro na d<~clar.tção do correio expedidor do 
fJUadro F s<Jrà commn11if!ado immerliat 1meute a esse correio 
por· 111ero de um !Joletirn do veriticaçilo, não obstante a rectiti
c;~çiío elfectmula no proprh qtudro. 

6.- N;t lillta de correspondencias sujeitas a um porte inter
mediar·io ou estrangeiro, não se organizara o fJUadro 1'-, e o 
corT·Jio •xpedidor escrevera no alto dt~ folha de a viso : <~ Pas de 
tableau F >>. 

No c:.:,;o de omi~são não jnstiticacla tles~e qnaclr·o, a il'l'egubri
clade :s<'r'a igu;\llll<3lll<J eomtumlicada, por meio de um boletim 
d" veritiear;ão, ao correio qne tiver comrnettido a falta, que 
devem ser reparada immcdiatamente por este ultimo. 

XXV 

:IIALAS FECHAD.\S 

I.- Das correspontlencias trocadas em malas fechadas entre 
dons corr·eios da União ou entr·e um correio :la União e um cor
reio a elht e:>tranho, pelo territorio ou por meio dos serviços 
de um ou de vado::; outros correios, se fari~ um extracto con
f(H·me o modelo G annexo ao presente regulamento, e que serã 
organih.t•lo se;;uudo as tlh;!Josições segnintes : 

2.- No que diz respeito às malas d~ um paiz <ht Uniiio para 
outr·o l'aiz da Cnião, o curreio expcclidor lançara na folha de 
av,~o pam o correio tlestmilt«rio da mala, o peso liquitlo das 
e" r•t.u,; u rios bilhetes postaes e o dos outros o!Jjectos sem dis
tit~cção ti' pr·oce•lencia nem do destino das conespondencias. 
EsLts indicações serão veriticadas pelo correio de:;tmatario, o 
Qll" l liwa, no lim cio periorlo rh estatística, o extracto supra men
ciouado, eu1 tantos ex•Hilplar·es quanto . .; forem os correios inter
eti::;ado~. inclusive o uo log.tr ue partidi\. 

:1.- Nos qu~ttr·n dia;; que se seguirem ao encerramento das 
operaçõ,,s de e:;tatistka, os extractos G ser·ão tr::wsrnittiuos 
pelo.; correio,; qne os tiverem organizado às repartições do cor
reio deve<lor, para serem reve~tidos do seu acceite. Estas, depois 
de ucceitat'em taes extractos, os transmittirão á administração 
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central de que dependam, encarregada de os distritmir pelos 
correios interessados. 

4.- No que diz respeito ás malas fechadas, trocadas entre 
um paiz da União e um paiz a ella estranho, por meio de um 
ou mais correios da União, as repartições postaes desse paiz 
farão para cada mala expedida ou recebida um extracto G que 
transmittirão ao correio de sabida ou entrada, o qual orga
nizará, no fim do periodo de estatística, um quadro geral em 
tantos exemplares quantos forem os correios interessados, inclu
sive elle proprio e o co!'reio da União devedor. Um exemplar 
desse quadro será tran~mittido ao correio devedor, assim como a 
cada um dos correios que tiverem tomado parte nos transportes 
das malas. 

A pe1lido dos correios interessados, as repartições postaes 
deverão distinguir na folha de aviso a procedencia e o destino 
das correspondencias sujeitas a despezas de transito marítimo 
de 15 francos e de um franco, a repartir entre varias adminis
trações. 

5.- Depois de cada período de estatística, us administrações 
que tiverem expedido malas em transito enviarão a lista dessas 
malas ás differentes administrações de que se servirem como 
inter01ediarias. 

6.- O si01ples deposito, num porto, de malas fechadas tra
zidas por UDl paquete e destinadas a ser retomadas por outro 
paquete, não dará logar ao p~•ga01ento de despezas de transito 
territorial em proveito da repartição postal do logar do deposito. 

XXVI 

MALAS TROCADAS COM OS NAVIOS DE GUERRA 

1.- A troca, em malas fechadas, entre uma repartição 
postal da União e divisões navaes ou navios de guerra da mesma 
nacionalidade, deverá ser notificada, com a maior antecedencia 
possível, aos correios intermediarios. 

2.- O sobrescripto dessas malas será redigido do seguinte 
DlOUO: 

Do correio de ..•... 
Para: 

a divisão naval (nacionalidade) de (designação da divisão) em ..• 
o navio (narionalidade) tal (nome do navio) em ... 
ou 

Da divisão naval (nucionalidade) de (designação da divisão) 
em ...•.. 

Do na.vio (nacionalidade) tal (nome do navio) em ..... . 
Para o correio de ...•••.•...• 
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3.- As malas com destino ou procedentes de divisões navaes 
ou de navios de guerra serão encaminhadas, salvo indicação de 
uma via especial no endereço, pelas vias mais rapitlas e nas 
mesmas condições que as malas trocadas entre repartições 
postaes. 

4.- Quando os navios não se achem no Jogar da destino, ao 
chegarem ahi as malas que I hes forem endereç,tdas, essas malas 
serão conservadas na repartição postal, aguardando que sejam 
retiradas pelo destinatario ou reexpedidas para outt o ponto. A 
reexpetlição poderá ser pedida, quer pelo correio de procedencia, 
quer pelo commandante da divisão naval ou do navio destina
tario, quer finalmente por um consul da mesma nacionali
dade. 

5.- As malas de que se trata que tiYerem a indicação : 
« Aos cuidados do consul de .... » serão consi~nadas ao Consu

lado do paiz da procedencia. Poderão ser ulteriormente, a pedido 
do consul, readmittidasno serviço postal c rcexpedidas para a sua 
procedencia ou para outro destino. 

6.- As malas destinadas a um navio de guerra serão consi
deradas como em transito até serem entregues ao commandante 
desse navio de guerra, ainda mesmo que tenham sido primiti
vamente endereçadas aos cuidados de uma repartição postal ou 
a um consul encarregado de servir de agente do transporte 
intermediaria ; não serão, pois, consideradas como tenrlo che
gado a seu destino, cmquanto não tiverem sido entregued ao 
navio de guerra respectivo. 

7.- !ncumbe á administração do paiz a que pertençam os 
navios de guerra organizar os quadros G para as malas per
mutadas. Estas malas deverão, durante o periodo estatistico, 
trazer em rotulas as seguintes indicações: 

a) o peso liquido das cartas e bilhetes postaes ; 
b) o peso liquido dos outros objectos ; e 
c) o caminho percorrido ou a percorrer. 
No c1so em que uma mala endereçada a um navio de guerra 

seja reexpedida durante o periodo estatístico, o correio reexpe~ 
didor informará a tal respeito ao correio do paiz a que per
tencer o navio. 

XXVII 

CONTA DAS DESPEZAS DE TRANSITO 

I.-Os quadros F e G serão resumidos numa conta particular 
pela qual se determine, em francos e centimos, o preço annual de 
transito que deYa tocar a cada correio, multiplicando os totaes 
por 13. No caso em que o multiplicador não esteja de accordo 
com a periodicidade do serviço, ou quando se tratar de expedições 
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extr;toruinarias feitas durante o período estatístico, a,; admi
nistrações interessadas entender-se-hão para a adopção de 
outro multiplicador. O cuidado de org;~nizar essa conta incumbe 
ao corr·eio credor, que a transmittirá ao correio devedor. O 
multiplicador admittido servirú de regra para os tres annos de 
um mesmo período estatístico. 

2.- O saldo resultante d<) balanço rlas contas reciprvcas entre 
dous correios será pago plllo correio devedor ao correio credor 
em francos effectivos e por meio de l0tras sacadas sobre uma 
praçc~. commercial do paiz deste ultimo correio, ú vontade do 
correio devedor. As despezas com o pagamento, inclusive as 
despezas lle saque de letras, licarão a car·go do correio deve,Jor. 

3.- A or·ganização, r0messa e png:uuento das contas das 
despezas de transito, pertencentes a um exercício, d·werão ser 
e!feetuados no mais curto prazo possível, e, o mai~ tanbr, antes 
de expirar o p1·imeir·o semestre do exercício seg-niuh. Eru todo 
caso, si o correio que tiver cnviwlo a conta não tiver re.:c!Jido 
nesse intervallo nenhuma observação rectificativa, es~a conta 
será considerada como admittirla de pleno direito. Esta tlispo
sição applicar-se-ll~t igualmente ás observações não contestadas 
feitas por um correio sobre as contas apresentadas por outro. 
Passado es~e prazo de seis mezes, as quantias [levidas por um 
cm·reio a outro vencerão juros na razão de 5o lo ao auno e a 
datar do dia em que termimw o dito prazo. · 

Os pagamentos das despezas de transito para. o primeiro anno 
e em caso de necessidade para o segundo de cada. período trien
nal, etrectuar-se-hão provis,•ria111ente, no fim do anno, sobre 
as bases da estatística. precedente, s:tlvo ulterior :1ju,;te de 
contas, conforme os resultados <la nova estatística. 

4.- Fica todavia reservada ;ws correios interessarias a fa
culdade de adoptarem, de commum accorJo, outras disposições 
que não as formuladas no presente artigo. 

XX VIII 

E:tCEPÇÕES EJ\I ~IATERIA DE PESO 

Permitte-se, por excepção, que os Estados que, por c.wsa do 
seu regimen interno, não puderem adoptar o typo <le peso de
cimal metrico, o substituam pela onça de peso (28,3465 ~rum
mas), equiparando um, meia onça a 15 grammas e duas onças a 
50 g1·ammas, e que elevem, sendo necessario, o limite do porte 
simples dos jornaes a quatro onças, mas sob a condição expressa 
de que, neste ultimo caso, a taxa dos jornaes não seja inferior a 
taxa de 10 centimos, e que se cobre taxa integral por numero 
de jornal, ainda quando muitos jornaes se achem reunidos em 
uma mesma remessa. 
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XXIX 

RECLAMAÇÃO DE OH.JECTOS ORDINARIOS NÃO RECEBIDOS 

1. - T()(b reclrnnflçiio, relativa a um objecto 1le correspon
denci:t ordina1·ia que não chegue ao seu destino, dá logat· ao 
processo seguinte : 

1.<> Entregar-se-ha ao reclamante uma formula conforme ao 
modelo II annexo, petlindo-se-lhe que nella enchfl, o mais ex
aetamente possível, :t parte que lhe diz respeito; 

2.• o correio, onde a reclrnnação fOI' feita, transmitti1·à a for
mula directamente ao correio correspondente. A tran~missiio 
será feita ex-otficio e sem nenhum escripto ; 

3." A repartição correspondent!J fará apresentar a formula ao 
destinatario on no expedidot•, coufm•mc o caso, podimlo-lhe qtw 
forneça informações sou1·e o assumpto ; 

4.• Munida dessas inform<Jções, será a formula reenviada 
ex-otficio ao correio que a tiver or!-;anizado; 

5. • Quando se reconhecer que a reclamação e funtbtla, scra 
ella transmittida á admini~tração central par;t servir de l.Jase ás 
inve~tig:Jçõt·~ ulteriores; 

6.• Salvo accordo em contrario, a formula será redigida em 
francez ou acompanhada de uma tratlucção f1·anceza. 

2. - Qualquer administmção pódc exigir, por uma commu
nicação dirigitla á secretaria internacional, que a troca das re
clamações, no que lhe diz respeito, seja ctrectuada por intermedio 
das administrações ceotraes ou de uma repartição especialmente 
designada. -

XXX 

RETIRADA DE CORRESPONDENCIAS F. RECTIFICAÇÃO DE ENDEltEÇOS 

I. -Para os pedidos de devolução ou de reexpedição de cor
respontlencias, assim como para os pedidos de recti!1caç5.o tle ende
reços, o expedidor deverá servir-se 1le uma formula conforme ao 
modelo I annexo ao presente regulamento. Remettenflo essa 
reclamaç:i.o á repartição postal, o expedidor deverá ju~tificar a 
sua identi:l;:de e exhibir o certit;cado de registro, si for caso disso. 
Depois da justificação, cuja responsabilidade será assumida pela 
adrniui:;tração do paiz de origem, proceder-se-ha da maneira 
SBgninte: 

I. o Si o pedido for destinado a ser transmittido por via postal, 
a formula, acompanhada de um fac--~imile perfeito da sobre-carta 
ou endereço da remess'l, será expedida directamente, sob capa 
registrada, á repartição destinataria; 

2. • Si o pedir lo tiver de ser feito por via telegraphica, a for
mula será entregue na estação telegraphica encarregada de 
transmittir os seus termos á repartição postal destinataria. 
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2.-Ao receber a formula I ou o telegramma que a substituir, 
a rep:1rtição postal destlnataria procurará a correspondencia 
assignalada e dará ao pedido o andamento neces.;ario. 

Todavia, si se tratar de uma mudança de endereço, peclida por 
via telegJ•aphica, a repartiçiio <leslinataria limitnr-se-ha a reter 
a carta, e esperarú, para attcudcr ao petlhlo, a chcgad<t do fàc- · 
símile necessario. 

Si a busca for infruatuosa, si o objecto jâ. tiver sido entregue 
ao destinatario, ou si o pedido por via telegraphica não for tão 
explicito que pe1•mitta reconhecer, com segurança, o ohjecto de 
corresponden~ia indicado, o facto será communicado immediata
mente ao correio de procedencia, que prevenirá ao reclamante. 

3. -Salvo accordo em contrario, a formula I será redigida 
em francez ou conterá uma tra<lucção subliuenr nessa lingua e, 
no caso de se empregar a via telegraphica, o telegramma será 
redigido em língua franceza. 

4. -Uma simples correcção (sem modificação do nome ou da 
qualidade do destinatario), porierá lambem ser pedida ao correio 
destinatario, isto é, sem o preenchimento das formalidades pre
scriptas para a nm•lança de endereço propriamente dita. 

5.- Qualquer administração poderá exigir, por uma notifica
ção dirigi•la it Secretaria Internacional, que a tt·oca das recla
mações, no fJUe I h e disser respeito, sej:t etl'ectua<la por iuterme
dio das administrações centraes ou de uma repartir;ão especial
mente designada. 

No caso ('lll que a troca das reclamações se e1Tectue por inter
mediu elas adtninistrnções ccnlraes, deverá tomar-se conheci
mento dos pedido::; rlirectamente expedidos pelos correios de 
procedenci:t aos correios de destino, afim de que ns l'<$pcctivas 
correspondencias não sej tm distrilmidas at,.l ú chegada da recla
mação <la administração central. 

As atlminbtrações que usarem da faculdarle pr•JVi-;t:t peJa pri
meira parte do presente paragrapho, tomarão a si mHlespezas que 
podem occasionar a transmissão, em seu serviço interno, por via 
postal ou telegr,tphica, das communicações a trocar com o cor
reio destina ta rio. 

XXXI 

'EMPREGO NO FRANQUEAMENTO, DE SELLOS PRESmiiDOS 
FRAUDULENTOS 

I .-Sob reserva das disposições pertencentes it legislação de 
cada paiz, mesmo nos casos em que easa reserva não seja expres
samente estipulada nas disposições do presente artigo, o processo 
abaixo indicado serit seguido par;t a verificação do emprego, no 
franqueamento, de sellos fraudulentos: 

a) Quando a presença, em qualquer remessa, de um sello 
fraudulento (falsificado ou já servido) for verificaria na occasião 
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da expe•lição, por um correio cuja. legislação particular não 
exijrt a apprehensão immediata do objecto, o referido sello não 
será alterado rle fórma alguma e o ot>jecto, mettido em uma so
bre-carta endereça<la. ao correio destinatario, será encaminhado 
soh regist1·o e:r:-o(ficio; 

b) Esta fonnalidade será communicacl:l, smn rlemora, ás admi
nistruçõcs dos prtizes de proccdencia e de destino, por meio do um 
aviso conforme ao modelo K annexo ao presente regulamento. 

Um exemplat• desse aviso será, além disso, transmittido ao cor
reio 1le destino na sobre-cart:• que contiver o objecto com o sello 
reputado fr•au,Julento; 

c) O •lc~tinatar·io set·ú convidado para verificar a contr·aven
ção. 

A entrega do objecto só será feita no caso em que o destinata
rio, ou quem for por elle investido de poderes para isso, consinta 
em t:1zer conhecer o nome o o endereço do remettrmte, e ponha 
á disposição do correio, d )pois de ter tomado conhecimento do 
contetido, todo o objecto, si este for inseparavel do corpo do de
licto, on a p:1l'te do objecto (sobre-carta, cinta, pedaço de 
cart-1, etc.) que contenha o endereço e o sollo considerado frau
dulento; 

d) O J'esulta<lo do convite ao tlestinatal'io ser:'• tlotJumentatlo 
por um auto co11forme ao mouelo I~ anncxo ao pr,•sente regula
mento c onde se f;trá menção uos ineitlentes sobrevindos, taes 
como o nãocompu·ecimento, r.ocnsa em receber o ot.jecto, abril-o, 
ou fazer •·onhecer qu;tl o remettente, etc. Essõ documento serà 
assigna·lo pelo empregado do correio e pelo destinatario do 
ohjecto on sen procurador ; si este ultimo recnsa1·-se a as>ignar; 
a recn~a será certificada no Jogar competente da assignatum. 

O auto scril. remettido, com documentos comprobatorios e por 
intermedio da administração do paiz de destino, á administr;•ção 
do p:dz de proceuencia, que, com o auxilio desses documentos, 
fnra proceder, si for caso para is;;o, á repressão da infracção se
gundo a sua legislação interna. 

XXXII 

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPEZAS DA SECRETARIA INTERNACIONAL 

1.- As despezas communs da secretaria internacional não 
deverão exceder, por anno, a quantia de 125.000 francos, não 
comprehendidas as despezas especiaes a que dà logar a reunião 
de um con!!resso ou de· uma conferencia. 

2.- A ndministração dos córreios snissos fiscalizará as rles
pezas da secretaria internacional, fará os adeantamentos neces
sarios e organizará a conta aunual, 1\ qual será communicada a 
todas as outras r.dministrações. 
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:3.- Para a distribuição das despezas, os paizes da União são 
divididos em sete classes, contribuindo cada uma na proport;ão de 
lllll certo numero de unidades, a saber: 

Ja classe ••..........•.•.....•.. 
2a ~ • • • ·• • • • • • • • • • • ·• •• • ... 
sa >> ••••••••••••••••••••••• 
4a » • •• •. • •• • ... • • ... • • • • • • 
5a » • • • •••. • • •• ••. • •. •. • •. • 
Qa ~ • • • • .••. • •· ·• • • • • •. • •. • 

» 

2S unidades 
20 » 
15 )) 
lO » 
5 » 
:3 )) 

» 

4.- Estes coc!ficientes sito mn!tiplicarlos pelos numeros dos 
p11ir.es do ca·Lt c:asse, e a somma dos pro•luctos assim obtidos 
fornecerá O nnme!'O do unidades V~lo qual :t despez:t total 
deve ser dividi·la. O quociente dá a impol'tmJCia 1h unidade tia 
despeza. 

5.- Para a distrihuiçiio das despez:1s, os p;tÍZ<l:; 1!a Cnião são 
cbs;,iticados como se ~egue : 

I a classe : Allem~nha, Austria-Hunf~t·ia. Estados Gnidos da 
America, França, Grau-Bretanha, India Britannica. coloni<1S hri
tannicas da Australasia, o conjuncto rias outras colonias o proto
ctorados britannicos menos o Canadá, ltalia, I: nssia e Turquia ; 

2" classe : Hespanha; 
3a classe: B<llgica, Brazil, Canadá, Egypto, J~pão, Paizes 

Baixos, Rom·mia, Suecia, colonias ou ]ll'ovinci:lS lt lspanltolas 
d'alem-mar, colouia~ francezas, ludins Orient:•cs Neerlande?.as; 

43 classe : Dinamarca, Noruega, Portugal, Suissa, colonias 
portuguezas ; 

5a classe: Ar·gentina (Republica), Bulgarirl, Chile, Colombia, 
Grecia, ,\lexico, Per·u, Servia, Tuni~ia; 

t)a classe: Bolivia, Costa Rica, Republica Dondnicnna, Equa
dor, Guatemala, Haiti, Republica. de Hondul'as, Luxemburgo, 
Nicaragna, Par·agu:ty, Persia, protf'ctorados allemiiPS, Sal
vadnr, Reino de Sião, Uruguay, Vonezueln, colonias din~mar
quezfls, colonia de Curaçáo (ou Antilhas Neerlanrlezas), colonia 
de Surinam (ou Guyana Neerlandem). 

7• classe: Estado independente do Congo, IIawai, Liberia e 
Montenegro. 

XXXIII 

COMMUNICAÇÕES A SECRETARIA INTF.HNACIONAJ, 

1.- A secretaria internacional set•virá de intermediaria para 
as notificações regulares e geraes que interessarem ás relnções 
internacionaes. 
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2.- As administrações que fizerem parte da União deverão 
communicar, umas ás outras, por intermedio da secretari<t inter
nacional, especialmente : 

1.• A indicação das taxas ad,licion•leS que cobrarem p~ln. appli
cação do art. 5• da Convenção, além da taxa da União, quer
pelo tnnsporte maritimo, quer por despezas de transporte ex
traordinario, e a nomenclatura dos paizes em relação aos. quaes 
se cobrarem es;as taxas addicion·•es, c, si for caso para Isso, a 
designação das vias qué motiv:wem a sua cohrança; 

2." A collect}ão dos seus sello::; em cinco exe:n)'lares ; 
3.• Si usam da faculdade permittitLt as administr:lções de 

applicarem ou não applicarem certas disposições ger<tes ,ta Con
venção e do presente regulamento. 

3.- Qualquer modificação feit.t ulteriormente, :L respeito de um 
ou outro dos pontos supra-mencionados, devera sm· notitica,Ja tht 
mesma maneira e semdemom .. 

4.- A seCI·etarin. internacional receberit igualmente do todns 
as administrações da União dons exemplares de totlo,; os do
cumentos que ellas publicarem, tanto sobre o serviço interno, 
como sob1·e o serviço interJH1Pional. 

5.- As corresponclencias diri~irlas pelas a1lmini~trnçlíes tla. 
União á secretaria internacion:•l, e vice-ve1·sa, são equipar:t~las, 
qua.nto a is·mção da. taxa, ás correspondencias trocadas entre 
as administrações. 

XXXIV 

ESTATISTICA GERAL 

1.- c,,da. administração remetterá, no fim do mez de julho 
de cada anno, á secretaria internacional, uma serie, a mais 
completa possível, de informaçõe~ estatísticas, relativas ao anno 
precedente, em fórma de qua.dros conformes ou analogos aos mo-
i:lelos aqui annexos Me N. • 

2.- As operações de serviços que derem logar a registro farão 
o objecto de extractos perioclicos, segundo os lançamentos e1Te
ctuados. 

3.- Pelo que respeita a todas as outras operações, far-se-ha 
uma relação, durante uma semana. pelo menos, para as trocas 
quotidianas, e durante quatro semanas para as trocas não quo
tidianas, tendo cada administração a faculdarle de fazer uma re
lação separada de cada categoria de correspoudencias. 

4.- Reserva-se cada administração o direito de fazer essa re
lação nas épocas que mais se approximarem da média do seu tra
fico postal. 
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S.-A secretaria internacional e encal'l'egada 1lo fazer imprimir 
e distribuir as fcm11ulas de estatistic:t que ca!lct administração 
devorá encher. Fica além di;so incumbida de fornecer ás admi
nistrações que lhe pedirem, todas as indicações necessarias 
sobre ns regras que devem ser !Seguidas para assegurarem, 
tanto quanto lor possi vel, a uniformid:tde das op0rações de esta
tística. 

XXXV 

ATTRIDUIÇÕES TIA SECRETARIA INTERNACIONAL 

1.- A secretaria internacional organiz:wá uma ostatistica 
geral para cada anno. 

2.- Redigirá, com o auxilio dos documentos postos á sua dis
posição, um jornal especial nas línguas allemã,, iugleza e fran
ceza. 

3.- Todos os documentos publicarlo;; pela secretaria inter
nacional serão di:;tl'ibuidos á::l administrações da União, na pro
porção rio numero de unidades ~ontriiJutivas !loterminadas para 
ca1la uma dellas pelo precedente artigo XXXI I. 

4.- Os exe111plares o rio :umento~ supplemont<u·o:; pedidos por 
essas arlruinbtrações seriio pagos ú p:uto e pelo seu custo. 

5.- Além disso, a secretaria internacional de\'erá estar 
sempre ú disposição rios membros d t União, pam lhe.> fornecer, 
soiJre as questões relativas ao serviço internaciorml dos cor
reios, as informações espcciaes de que precisarem. 

6.- A secretaria intern:1cional iuformarit solwe os perlidos de 
modificação ou de interpretaçiio das 1lisposiçõe::l qtw regem a 
União. Not;Jlc:~rá os resultarlos ele cad<t inforuwção, e nenhuma 
modillcaçiio ou re3olnçiio adoptarh será oxecutoria sinãu dous 
mezes, pelo menos, depois de notiticada. 

7.- A secretaria internacional fará o La lanço e a liquidação 
das contas de qualquer n;ttureza entre as administrações da União 
que declarem querer servir-se do iutet•medio dessa secretaria nas 
condil;-ões determinadas pelo artigo XXX VI seguinte. 

8.- A secretaJ'Í<L internacional pr·eparará os trabalhos dos 
congressos ou conferencias. Encarregar-se-lia das cópias e im
pressões necessarias, da redacção e da distribuição das emendas, 
actas e outras informações. 

9.- O director desta secretaria assistirá ás sessões dos con
gressos ou conferencias e tomará parte nas discussõe:>, sem voto 
deliberativo. 

10.- Fará a respeito da sua gerencia um relatorio anuual, 
que será commuuicado a todas as administrações da União. 
ll.- A lingua oiHcial da secretaria internacional é a fran

ceza. 
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12.- A se~retaria internacional será encarreg-ada de publicar 
um diccionario alphabetico de todas as repartições postaes tio 
mundo, com um:t menção especial daquellas de taes repartições 
encn,rregadas ele serviços que não se adtem ainda, g··D<Jralbados. 
Esse diccion:n·io e~tará sempre em dia, por meio de supplementos 
ou de qualquer outra maueit·a que a secret<II'Ía internaciunal 
julgar convenieate. 

O dicciunario mencionado no presente paragrapho será remet
titlo pelo ]H'eço do custo ás administrações que o pedirem. 

XXXVI 

REPARTIÇÃO CENTRAL DI<: CONTABILIDADE E DE LIQUIDAÇÃO DAS 
CONTAS ENTRI~ AS ADMINI~TRAÇÕES DA U:-<IÃO 

1.- .\. secrctariu intern'.1Cional da União Postal Univer~al será 
encarn~g:uht de pt·oce•l,~t· no balanço e liqui•Jaçiio •las contas t!e 
qnalqtwt· nntlll't)t.·t, relativas ao serviço intemacion d dos r'orreios 
enlt•e as arlminL.;tr<~ções do.,; paizes Lia União, que t•'em o fmnco 
por unid:tde monetaria on que estejam de accordo sobre ns 
taxas de convc~r~ão de smt moeJa em francos e centirnos metal
li<'os. 

As administr·ações que qnizorem recln.mar, para esse serviço da 
liquidação, o conrm·so d:t sect·etaria internacional, combinarão, 
nesse senti•lo, entre si e com tt mesma secretaria. 

Não ob~tante a sua adhesão, cada arl.ministraçiio conservará o 
direito de org-anizar á sua vontade contas especiaes para diversos 
ram1rs •le s•,rviço e de e!Tectuar, como lhe convenha, o modo de 
regulai-as com os seus correspondentes, sem se servir do inter
media da secretaria internacional, a qual, nos termos do para
grapho precedente, limitar-se-ha a indicar para que ramos de 
serviço e para. que paizes perliu o seu auxilio. 

A pedido das administrações interessadas, as contas telegra
phicas poderão ser tambem indicadas a secretaria internacional 
para entr·arem na compensação dos saldos. 

As udrnin;strações que se sr•rvirem do intermedio da secretaria 
internacional para o balanço e liquidação das contas poderão 
deixar de usar desse intermerlio tres mezes depois que o tiverem 
cornmunic•tdo á referida secretaria. 

2.- Depoi:-; de verificadas e acceitas as suas contas, as admi
nistrações rernelterão umas ás outras um rec.rnhecimento de seu 
debito, em francos e centimos, declarando no mesmo o objecto, 
periodo e r ·sultado da conta. 

3.- Cada administração enviara mensalmente, a secretaria 
internacional, um quadro indicando o seu debito em virtude de 
contas particulares, assim como o total das sommas de que é 
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credora para com cada uma das ndministrações contractantes ; 
cada credito que figurar nesse quadro deverá ser jnstificado por 
um reconhecimento do correio devedor. 

Esse quadr·o devet·a chegar á secretaria internacional a 19 de 
cada mez o mais tardar, sob pena de só ser admittido na liqui
dação do mez seguinte. 

4. - A secr(Jtaria internacion,il verificara, confrontnwlo os 
recoHhecimento~, si os quadros são exactos. Toda a rectificação 
necessaria se1·á notificada ao3 correios interessados. 

O debito ele cada a•lmioistração para com outra será levado a 
um qu tdro recapitulativo; afim de conhecer o total de que é 
devedora cftcl:t :ulminist~açfio, b~•.sta sommar as divers;lS columnas 
desse quadro recapitulativo. 

5. - A secretaria internacional rennirá os qnauros e as reca
pitulações em um balanço geral indicando : 

a) o total do debito e do credito rle cad:t administraçii:o ; 
b) o saldo devedor on o saldo credor de C:tda administração 

representando a difl''rença entre o total do debito e o total do 
credito; 

c) as sommr~s a pngar por um:t parte dos membros da União 
a um11 administraçüo, ou reciprocamente as sommas a pugar por 
esta nltima a outra parte. 

Os totaes das duas categorias de saldos uesign:ulos pela,; lettras 
a e b deverão necessariamente ser iguaes. 

Dar-se-hão p1·ovülencias, o qnanto possível, para qne carla 
admini~traçiío não tenha <le eJTectna1', para f!Uibr-se, sinão um 
ou dous pagamentos di~tinctos. 

Todavia, a administração que habitualmente dever it outra 
uma somma superior a 50.0UO fl'ancos terá o Jireito de effectuar 
parcialmente o pagamento. 

Esses pagamentos parciaes ser:lo mencionados, tanto pela 
administração credora, como pé! la administração, devedora, em
baixo dos quadros qua tenham de ser enviados á secretaria inter
nacional. ( Vide§ 3. ) 

G. -O;;; reconhecimentos (vide § :1) transmittidos :i secretaria 
internacional com os quadros serão clnssifi,~ 1<los por admi
nistração. 

Servirão de base para ser procedida a lif!nidação de cada uma 
das adminh;trações interessadas. Nessa liquidação deverão li
gurar: 

a) as sommas relativas ás contas especiaes sobre os diversos 
serviços; 

b) o total 1las importanciv.s resultantes de to1las as <'ontns espe
ciaes relativamente a cada uma das administrações interessadas; 

c) os totaes das importancias devidas a todas us administrações 
credoras por cada ramo do serviço, bem como a sua importancia 
total. 

Este total deverá ser igual ao total do Debito fiiW figura na 
reca pi t ui ação. 
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Em baixo drt liquidação, o bahnço será escripto entre o total 
do debito e o total do credito resultante dos quadros dirigidos 
pelas administJ·ações á secret.tria internacion.d. (Vitle § 3.) A 
somma liquida do debito ou do credito deverá ser igual ao saldo 
devedor ou ao saldo cre•lor transportado para o balanço geral. 
Além disso, a Iiquithção estipulará o modo de liquidação, isto é, 
indicara as administrações em favor <las quaes o pagamento de
verà ser effectuado l)e]a administr<•ção devedora. 

As Jiquidnç·ões rlever·ão ser remettidas ás administraçõe3 in
tcres:sadns pela sccretal'ia intenmcional, o ruais tardar a 22 de 
cada mez. 

7.- Os saldos devedores ou credores que não excederem a 
500 francos poderão ser levados á liquidação do mez seguinte, 
sob a con•lição, porém, de que as administrações interessadas 
tenham relações mensaes com a sncretaria internacional. Desse 
transporte t.u-se-lm menção nas r.'cn pitulações e n:1,; liquidações 
par<t as administrações eredoras e devedoras. A administração 
devedora fará chegar, quando se der o ca;;o p:tra i~so, á admi
nistraÇJO crJuora um reconhecimento da ~01uma devhla, para 
ser levada ao proximo quadro. 

XXXVII 

LINGUA 

1.- As folhas de aviso, quadros, extractos e outras formulas 
para uso das administrações da União em suas relações reciprocas 
deverão, em regra geral, ser redigidas na lingua. franceza, salvo 
si as administrações interessadas dispuzerem de outro modo por 
meio de accordo directo. 

2.- Pelo que diz respeito á correspondencia de serviço, man
ter-se-h:< o actual estado de cousas, salvo outro ajuste feito 
ulteriormente e de commum accordo entre as administrações 
interessadas. 

XXXVIII 

TERRITORIO DA UNIÃO 

São considerados pertencentes á União Pl'Stal Universal: 
I.• Os correios allemães estabelecidos em A pia (ilhas Samoa) e 

em Shang-Hai (China) como dependentes da administração pos
tal da Allemanha; 

2.• O principado de Lichtenstein, como dependente da admi
nistração dos correios da Austria; 

3.• A Islandia e as ilhas Feroê, como parte da. Dinamarca; 
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4.0 As possessões hespanholas da costa septentrional da Africa, 
como parte da Hespanha; a Hepublica do Valle de Andorra, os 
estabelecimentos postaes de Hespanha, na costa occidental de 
Marrocos, como dependentes da administração dos correios hes
panhóes; 

5.• A Algeria, como parte da França; o principado de Monaco 
e as agencias de correio francezas estabelecidas em Tanger 
(Marrocos), em Shang-Hai (China) e em Zanzibar, como depen
dentes da administração dos correios de Françt; Camhodge, 
Anuam e Tonkin, como igualadas, quanto ao serviço postal, á 

· colonia franceza da Cochinchina ; 
6.• As agencias postaes que a administração dos correios de 

Gibraltar mantem em Tanger, Laraiche, Rabat, Casa Blanca, 
Saffi, Mazagan e Mogador (Marrocos); 

7.• As agencias postaes que a adminish·avi:o da colonia ingleza 
de Hong-Kong mantem' em Hoihow (Kiung-Schow), Cantão, 
Swatow,Amoy, Foo-Chow,Ningpó, Shani\-Hai e Hankou (China); 

8.• Os estabelecimentos de correio indianos de Aden, de Zan
zibar, de Mascate, do Golfo Persico e de Guadur, como depen
dentes da administração dos correios da India Britannica; 

9.• A Republica de S. Marino e as agencias italianas de Tunis 
e de Trípoli (de Barbaria) c0mo dependentes da administração 
dos correios da ltalia ; 

10. As agencias pnstaes que a administração japoneza esta
beleceu em Shang-Hai (China), em Fusampo, em Gensanshat 
e em Jinsen (Coréa) ; 

I I. O gram-ducado de Finlandia, como parte integrante do 
Imperio da Russia. 

XXXIX 

PROPOSTAS FEITAS NO INTERVALLO DAS REUNIÕES 

I. - No intervallo que decorrer entre ns reuniões, ~ualquer 
administr.~ção -tos correios de um paiz da União terá o direito de 
dirigir as outrtts administrações co-participantes, por intermedio 
da secretaria internacional, jJropostas relativas as disposições do 
presente regulamento. 

2. - Toda proposta será sujeita ao processo seguinte : 
Será concedido um pra1.0 de cinco mezes ás administrações da 

União para examinarem as propostas e para fazerem che"'ar á 
secretaria. interuacional, quando for caso para isso, suas obser
vações, emendas e contra-propostas. As respostas serão reunidas 
pela secretaria internacional e communicadas ás administrações 
afim de que estas se prununciem a respeito. As administraçõ::!S 
que não fizerem chegar seu voto em um prazo de seis mezes, a 
contar da data da segunda circular da secretaria internacional, 
communicando-lhes as observações feitas, serão consideradas 
como se tendo abstido. 
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3. - Para se tornarem executarias, as propostas deverão 
reunir : 

1•, unanimidade de votos, si se tratar da addição de novos 
artigos ou da modificnç'io do presente artigo e dos artigos III, 
IV, V, XII, XXVII, XXX, XXXI e XL; 

2", dous terços dos votos, si se tratar da modificação das dis
posições dos artigos I, 11, VIII, IX, XI, XIV, XVI, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXIV, 
XXXVI, XXX VIl e XXXVIII ; 

3", simples maioria absoluta, si se tratar ou da morlitloação das 
disposições que não sejam as acima indicadas, ou da interpreta
ção das diversas disposições do regulamento, salvo o caso de 
litigio previsto no art. 23 da Convenção. 

4. -As resoluções validas serãosanecionadas por uma simples 
notificação da secretaria internacional a todas as administr:1ções 
da União. 

5. - Qualquer modificação ou resolução adoptada só sera 
executoria dous mezes, pelo menos, depois da sua notificação. 

XL 

DURAÇÃO DO REGULAMENTO 

O presente regulamento começará a sér executado desde o 
dia em que for posta em vigor a Convenção de 4 de julho de 
1891. Tera a mesma duraçãtJ dessa Convenção, excepto si for 
renovado de commum accordo pelas partes interessadas. 

Feito em Vienna aos 4 de julho de 1891. 

Pela Allemanha e protectorados allemães: Dr. V. Stephan.~ 
Sachse.- Fritsclt. 

Pelos Estados Unidos da America: N. M. Brooks.- William 
Potter. 

Pela Republica Argentina : Carlos Cal11o. 
Pela Austria: Obentraut.-Dr. Hofmann.-Dr. Lilienau.-

Habbm·ger. 
Pela Hungria: P. Heim.-S. Scl!rimpf. 
Peb Belgica: Lichter,elde. 
Pela Bolívia: 
Pelo Brazil : Luiz Betim Paes Leme. 
Pela Bulgaria: P. M. Mattheetf. 
Pelo Chile: 
Pela Repnhlica de Colombia: G. Michelsen. 
Pelo Estado independente do Congo: Stassin.-Lichtervelde. 

Garant. -De Craene. 
Pela Republica de Costa Rica : 
Pela Dinamarca e colonias dinamarquezas: Lund. 
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Pela Republica dominicana: 
Pelo Egypto: Y. Saba. 
Pelo Equador: 
Pela Hespanha e colonias hespanholas: Fede1·ico Bas. 
Pela França: llfontmarin.-J. de Selves.-Ansault. 
Pelas colonias fr<tncezas: G. Gabrié. 
P ,la !Jran-Bt·eta nlm e di vm·sas colonias bl'itclllnicas: S. A. 

Blachwood.- H. Buxton Forman. 
Pelas colonias b!'itannicas da Australasia: 
Pelo Canada: 
Pela lndia Britannica: li. M. Ií.isch. 
Pela Grecia: I. Ge01·gantas. 
Pela Guatemala: Dr. Gotthelf JJfeyer. 
Pela RepuL!ica do Haiti: 
Pelo Reino de Hawai: Eugene Borel. 
Pela Republica de Hondums: 
Pela Italia: Emidio Cltiararlia.- Felice Salivetto. 
Pch> Jar:ão: Indo.- Fujit(G. 
Pda Republica da Liberia: B. de Steim.- TV. 1\.oentzer.-

C. Goedelt. 
Pelo Luxemburgo: JIIongenast. 
Pelo l\lexico: Luis Breton y Ved1·a. 
Pelo ;\lontenegt·o: Ubentrmll.- Dr. Ilofmann.- Dr. Lilienau. 

- IlabiJCl'!ler. 
PL'Ia Nicat·agua: 
Pela Noruega: Thb. Ileyerdahl. 
Pelo Paraguay: 
Pelos Paizes Baixos: llofstede.- Bm·on von de1· Fdt:;. 
Pelas colonias nee!'landeza,;: Johs I. Perh. 
Pelo Perú: D. C. Urrea. 
Pela Persia: Genl N. Semino. 
Por Portugal e colonias portug-uezas: Guil!tel·mi,w AHgusto de 

Ban·os. 
Pela H.omania: Coronel A. Go1jean.- S. Dimitre$CH. 
Pela Russia: General de Besach.- A. Skalkovshy. 
Pelo Salvador: Lui; Xehlmann. 
Pela Servia: Svetozm· I. Gvo;ditch.- Et. W. Popovitch. 
Pelo Reino de Sião: Luang Snryia Nuvatr.-Il. Heuchenius. 
P~la H.epublica Sul-Africana: 
Pela Suecia: E. von Krusenstjenla. 
Pela Suissa: Ed. Hühn.- C. Delessert. 
Pela Regencia de Tuni~: Jlfontmarin. 
Pela Turquia: E. Petacci.- .4. Fahri. 
Pelo Uruguay: Federico Susviela Guarch.- Jose G. Bu$to. 
Pelos Estados Unidos de Venezuela: Carlos llfat;enaúer. 
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IV 

ACCORDO RELATIYO Á PERMUTAÇÃO DE CARTAS E ENCOMMENDAS 
COM VALOR DECLARADO 

Concluido entre a Allemanha, Republica Argentina, Austria-IIun
gria, Belgica, Brazil, Bulgaria, Republica de Costa Rica, Dina
marca e colonias dinamarquezas, J<;gypto, Ft•ança e colonias 
francezas, Hespanha, Italia, Republica da Liberia, Luxemburgo, 
Noruega, Paizes Baixos, Portugal e colonias portug-uezas, Romania, 
Russi~.,, Salvador, Servia, Suecia, Suissa, Regencia de Tunis e 
Turquia. 

Os :1baixo assignados, plenipotenciarios uos governos acima 
enumerados, em virtude do art. 19 da Convenção principal, 
convieram de commum accordo, e sob reserva do ratificação, no 
seguinte ajuste : 

Art. I 

I. - Podem-se expedir, de um dos paizes acima mencionados 
para outro desses paizes, cartas contendo papel-moeda. com 
valor declarado e encommendas contenclojoias e objoctos precio
sos com valor declarado, mediante seguro da importancin, da 
declaração. 

A compai'ticipação no serviço das encommendas com valor de
clarado limita-se ás permutas entre os paizes adherentes, cujas 
administrações convencionarem em estabelecer esse serviço em 
suas relações reciprocas. 
2.- O peso maximo das encommendas é fixado em um kilo

gramma por objecto. 
3. - As diversas administrações, nas suas relações respectivas, 

terão a faculdade de determinar um maximo de declaração de 
valor, que, em nenhum caso, poderá ser inferior a 10.000 
francos por objecto, ficando entendido que as diversas adminis
trações que intervierem no transporte serão obrigadas a inde
mnizar sómente até ao m:tximo que adoptaram. 

4. - As carhs e encommendas com valor declarado poderão 
ser sujeitas á cobrança até á importancia de 500 francos, nas 
condições admittidas pelo art. 7•, da Convenção principal. 
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,. Art. 2 

I. - A liberdade de transito será garantida no territorio de · 
cada um dos paizes adherentes, e a responsabilidade das adminis
trações que tomarem parte nesse transporte limitar-se-ha ao que 
determina o art. 11 abaixo mencionado. 

o mesmo succederá relativamente ao tr~tnsporte inaritimo 
effectuado ou garantido pelas administrações ilos paizes adhe
rentes, uma vez que essas administrações estejam em condições 
de acceitar a responsabilidade dos valores a bordo dos vapores 
ou navios de que se servirem, 

2. - Salvo accordo em contrario entre as administrações de 
origem e de destino, a transmissão dos valores declarados: per
mutados entre paizes não limitrophes, etrectuar-se-ha a aesco
berto · e pelas vias empregadas para remessa das corresponden
cias ordinarias. 

3. - A permutação de cartas e de encommendas ·com valor 
declarado entre dous paizes que se correspondem em suas rela
ções ordinarias, por intermedio de um ou de mais paizes que não 
tomam parte no presente accordo, ou por meio de serviços marí
timos isentos de responsabilidade, estarâ. subordinada á adopção 
de medidas especiaes por estabelecer entre as administrações dos 
paizes de origem e de destino, taes como o emprego de uma via 
llldirecta, a e:rpedição em malas fechadas, etc . 

. Art. 3 

1.- As despezas de transito previstas pelo art. 4• da Con
venção principal serão pagas pela administração de procedencia 
ás administrações que tomaram parte no transporte intermedia
rio, a descoberto ou em malas fechadas, das cartas com valor 
declarado. 

· 2.- Pela administração de procedencia. das encommendas com 
valor declarado será paga uma taxa de 50 centimos por objecto á 
administração do paiz àe destino, e, si for caso para isso, a cada 
uma das administrações que tomaram parte no transporte terri
torial intermediaria. A administração de procedencia deverá 
pagar, além disso, si for caso, a taxa de um franco a cada uma 
das administrações que tomarem parte no transporte marítimo 
in termediario. 

3.- Independentemente dessas despezas e taxas, a adminis
tração do paiz de procedencia será devedora, a titulo de premio 
de seguro, á administração do paiz de destino, e, si for caso para 
isso, a cada uma das administrações que tomarem parte no 
transito territorial com garantia de responsabilidade, de um 
premio proporcional de cinco centimos por cada somma de 300 
fr~ncos ou fracção de 300 francos. . · 

4.- Além disso, si houver transporte por mar com a mesma 
garantia. a adminiat~o de origem·· será devedora, a. cada uma 



das administr. ações . que toma.1·emg;. tiil!!286 tra.n~rte, de um 
premio de· seguro marl.timo d.tl ,l() · 8\oB f>or . IR>IlJIIlll, de 
300. fl:ancos 011 l'raCQãô'de.:aoo tra , • ' 

,, 
Art. 4 ' 

I.- A taxa das cartas e das encommendas com valor decla
rado deverá ser recebida a·leantadamente, e compór-se-ha : 

I', para as cartas, da taxa e do premio fixo applicaveis a uma 
carta registrada do mesmo peso e para o mesmo destino, taxa e 
premio pagos integralmente a admlnlstr~ão expedidora; para as 
encommenda~. de uma taxa de 50 centitnos por paiz que tomar 
parte no transporte territorial, e, si fqr caso para isso, de uma 
taxa de um franco por palz que ~ partEJ no transporte 
marítimo~ ' 

2•, para as cartas e as encommendas, de um premio propor
cional de seguro calculado, por 300 fraqcos ou fraccão de 300 
francos, it razão de lO centimos para os paizes limitrophes ou 
ligados entre si por um serviço marítimo directo, e à razão de 25 
centimos para os outros paize>; accrescomlo, si houver cabi
mento, em um e outro caso, o premio de seguro maritimo pre
visto no ultimo paragrapho do art. 3 precedente. Todavia, como 
medila do transição, fica reservada a cada uma das partes con
tractantes, em consideração ás suas conveniencias monetarias ou 
outras, a faculdade de cobrar outro premio, além do acima 
indicado, comtanto quo esse premio noo·ilxceda a 1/2 por cento 
da somma declarada. 

2.- O remettente de um oQjecto com valor declarado rece
bera gratuitamente, no momento do deposito, Um recibo som-
mario da sua remessa. · 

3.- Fica formalmente estabelecido que, salvo no caso de 
reexpedição, previsto no § 2 do art. 9 abaixo mencionado, as 
cartas · e as encommendas contendo valores declarados não 
poderãb ser oneradas, por conta do destinatario, de outra taxa 
postal que não a da entrega a domicilio, si for caso disso. 

Art. 5 

As cartas com valor declarado, permutadas entre as adminis
trações postaes, serão admittidas á franquia de taxa e de premio 
de seguro nas condições détermlnadllf pelo art. 11, § zo, da 
Convenção principal. · · · 

Art.6 

I.- o remettente de um objecto com .valor declal'ltdo poderá 
exigir, nas condiçoes deternilnadas pelo art. 6" da eon-reação 
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principal, no que diz respeito aos objectos registrados, que lhe 
seja dado um aviso da entrega desse objecto ao destinatario. 

2.- O produeto da taxa applicavel ao aviso de recepção per
tencerá, integralmente, á administração do paiz de origem. 

Art. 7 

1.- O remettente de um objecto com valor de~larado poderá 
retiral-o do correio ou fazer modifica.r-lhe o endereço para re
expedir esse objecto, quer para o interior do primitivo paiz de 
destino, quer para qualquer dos pt1.izes adherentes, emquanto 
não tiver sido entregue ao destinatario, nas condições e com as 
formalidades determinadas, para as correspondencias ordina
rias e re~istradas, no art. 9<> da Convenção principal. Esse di .. 
reito limita-se, no que diz respeito á modificação dos endereços, 
aos objectos cujo valor declarado não exceda a 500 francos. 

2.- Poder:ilgualmente pedir entrega no domicilio por porta
dor especial, logo depois ila chegada, nas condições e com as 
formalidades fixadas no art. 13 da dita Convenção. 

E', todavia, reservada a repartição do logar do destino a fa
culdade de fazer remetter por expresso um a viso de chegada do 
objecto, em logar do proprio objecto, quando seus regulamentos 
internos o autorisem. 

Art. 8 

1.- E' prohibida qualquer declaração fraudulenta de valor 
superior ao valor realmente incluído em uma carta ou em uma 
encommenda. 

No caso de declaração framlnlenta desta natnl'eza,o romettente 
perderá todo o direito à indemnização, independentemente da 
acção judicial que a legislação do paiz de origem llossa per
mittir. 
2.~ E' igualmente prohibido incluir nas encommendas com 

valor declarado cartas ou notas com o caracter de correspon
dencia, moedas com curso legal, bilhetes de banco ou quaesquer 
valores ao portador, títulos e objectos pertencentes a categoria 
de manuscriptos. 

Não transitarão pelo correio os objectos comprehendidos 
nesta prohibição. 

Art. 9 

I.- Uma carta ou encommenda com valor declarado reexpe
dida, em virtude de mudança de residencia do destinatario, para 
o interior do paiz de destino, não estara sujeita a nenhuma 
outra taxa addicional. 

2.- No caso de reexpedição para urn dos paizes adherentes, 
que nlto seja o paiz do destino, os premlos de seguro fixados nos 
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§§ 3 e 4 do art. 3 do presente aceordo, serão cobrados do desti
natario, por effeito da reexpedição, a favor de cada uma das 
administrações que tomaram parte no novo transporte. Quando 
tratar-se de uma encommenda com valor declarado, cobrar-se-ha, 
além disso, a taxa fixada no§ 2 do citado art. 3. 

3.- A reexpedição por motivo de direcção errada, ou por ha
ver o ohjecto cahido em refugo, não dara direito a cobrar-se do 
publico quantia alguma supplementar. 

Art. 10 

1.-As encommendas com valor declarado estarão sujeitas á 
legislação do paiz de procedencia ou de destino, no que respeita 
á exportação, a restituição dcs premias de seguro; e,tno tocante 
a importação, ao exercício da verificação do seguro e da alfan
dega. 

2.- Os direitos .fiscaes e outras despezas, exigíveis pela im
portação, serão cobrados dos destinatarios na occasião da dis
tribuição. Si, por motivo de mudança de resiuencia, recusa, ou 
outra causa qualquer, uma encommenda com valor declarado 
tiver de ser reexpedida para outro paiz que tomar parte na 
permuta, ou devolvida ao paiz de origem, aquellas das despezas 
de que se trata que não forem susceptiveis de reembolso, em 
virtude da reexpedição, serão addicionadas de correio em cor
reio, afim de serem cobradas do destinatario ou do remettente. 

Art. 11 

I . - Salvo caso de força. maior, quando uma carta ou uma 
encommenda com valor declarado perder-se, for subtrahida ou 
avariaua, o remettente ou, a pedido deste, o destinatario, tera 
direito a uma indemnização correspondente á importancia real 
da perda, subtracção ou avaria, excepto si o prejuízo tiver sido 
caus:ldo por culpa ou negligencia do remettente, ou provenha da 
natureza do objecto, sem que, comtudo, a indemnização possa 
exceder em caso algum a importancia declarada. 

2.- Os paizes dispostos a encarregar-se dos riscos que possam 
originar-se do caso de força maior ficarão autorizados a cobrar 
por esse serviço uma taxa addicional nos limites traçados pelo 
ultimo alinea do § I do art. 4 do presente accordo. 

3.- A obrigação de pagar a indemnização cabera á adminis
tração de que depender o correio remettente. Fica reservado a 
essa administração o recurso para a administração responsavel, 
isto é, para a administração em cujo territorio ou em cujo ser
viço houver-se dado a perda ou a subtracção. 

No caso do correio responsavel communicar ao correio expe
didor que não effectue o pagamento, deverá aquelle reembolsar 
a este ultimo das despezas consequentes do não pagamento. 
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4.- Até prova em contrario, a responsal,ilidarle caher:'t á 
administraçiio que, tendo recc!Jillo o ohjecto sem fazet· obser
vação, não pnrler provar nem a entrega ao de,tinatario, nem, 
si for· cnso disso, a transmissão regular á administração sc
g·nintc. 

5.- O pagamento da indemnização pela administração expe
didora deverá e!fectuar-se o mais cedo possível, e, o mais 
tardar, no prazo 1le um anno, a contar do dia da reclamação. 
A adminh:tração responsavel sera obrigada a reembolsar, sem 
demora, e por meio de urna letra ou de um valr1 postal, it 
a1lministraçiio expedidora, a irnportancia da inLlcmniza~~iio paga 
por esta. 

6.- Fica entendido que a reclamação só será admittida no 
prazo de um anno, a contar da entrega ao correio, da carta 
com declaração de valor; lindo esse prazo o reclamante não 
terá direito a indemnização alguma. 

7.- A administração, por cuja conta e1Tectuar-se o reem
bolso da importancia dos valores declarados que não chegarem a 
seu destino, será subrogada em tOllos os direi tos do proprie
tario. 

8.- Si a perda, subtt•acção ou avaria der-se durante o per
curso entre repartições de permuta de dons paizes limitrorhes, 
sem que seja possível determinar em qual dos dons territorios 
succedeu o facto, as duas administrações respectivas repartirão 
entre si o prejuízo. 

O mesmo sera no caso de permuta em malas fechadas, si a 
perda, subtracção on avaria realizar-se no territorio ou no 
recinto de uma repartição intermediaria, não responsavel. 

9.- ,\s administraç-ões deixarão de ser responsaveis pelos 
valores declara,los incluídos em ohjeetos, r1uando os interes
sados passem recibo. 

AL't. 12 

1.- Fica reservado a cada paiz o direito de applicar as 
remessas com valo!' declarado destinadas a outros paizes, ou 
delles procedentes, suas leis ou regulamentos interno;;, na 
parte fJUe não for contraria a() presente accordo. 

2.- As disposições do presente accordo não restringem o 
direito d>t~ parte.; contractantes de manter ou celebrar accordos 
especiaes, bem como de manter e estabelecer uniões mais 
intimas, com o fim de melhorar o serviço d~.s cartas e encom
mendas com valor declarado. 

~rt. 13 

Cada administração dos paizes adherentes poderá, em cir
'lumstancias extraordinarias que justifiquem essa medida, su~
vender temporariamente o serviço dos valores declarados, tanto 
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para a expedição como para a recepçã.o de uma maneira geral ou 
parcial, comtanto que o communique immeuiatamente, si neces
sario for pelo telegrapho, á admini~tração ou administrações 
interessadas. 

Art. 14 

Os paizes tla Uni:ío qne não tom,tram parte no presente accor
tlo pot\orão a elle :ttlherir, a peditlo e na fórma prescripta pelo 
aJ't. 2·1 1h1 Convenção pt'incipal, relativamente ás adhesõeS â. 
União Postal Universal. 

Art. 15 

As administrações dos colTeios rios paizes adherentes regula· 
rão a fórma e o modo de transmissão das cartas e encommemlaa 
com valor declarado e estabelecerão todas as outr<tS medidail 
necess,triils para assegurar :t execução do presente accordo. 

Art. 16 

l. -No intervallo que decorrer entre as reuniões previstas 
110 art. 25 da Convenção principal, qualquer administração pos· 
tal de um dos paizes adherentes tera o direito de dirigir ás ou
tras administrações que participam do mesmo serviço, por inter
media da secret<trirt internacional, propostas concernentes ao 
serviço rlas cartas e encommendas com valor declarado. 

2. - Toda peopost<t será sujeita ao processo determinado no 
§ 2 do art. 26 da Convenção principal. 

:1. - Para se tornarem executarias, as propostas deverão 
reunir : 

1°, unanimidade dos votos, si se tratar da arlrlição de novos ar
tigos ou dn modificação das dbposições do presente artigo e dos 
arts. l, 2, 3, 4, 5, 7, ll e 17 ; 

2", dous tel'ços dos votos, si se tratar da moclillcnção das dis
posições tlo presente accordo, qne não sejam as dos arts. l, 2, 3, 
4,5,7, 11, lôe 17; 

3", simples maiorht absoluta, si se tratar da interpretação das 
disposiçõe~ do presente accortlo, salvo o caso de litit;"io previsto 
no art. 23 da Convenção principal. 

4. -As resoluções que se tomarem serão sanecionadas, nos 
dous primeiros casos, por uma declaraç<"lo diplomatica, e, no 
terceiro caso, por uma notificação administratiV<I, segundo a fór
ma indicada no art. 2G da Convenção principal. 

5. - Qualquer modificação ou resolução só será executaria 
dous mezes, pelo menos, depois da sua notificação. 
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Art. I7 

I. - O presente accordo entrará em vigor em I de julho de 
I892 e terà a mesma duração que a Convenção principal, inde
pendentemente do direito, reservado a cada paiz, de retirar-se 
deste accordo mediante communicação feita, com um anno de 
antecedencia, por seu governo ao governo da Confederação 
Suissa. 

2. - Serão derogadas, a partir do dia em que o presente ac
cordo for posto em execução, todas as disposições estabelecidas 
anteriormente entre os diversos paizes contractantes ou entre 
suas administrações, as quaes não se conciliem com os ter
mos do presente accordo, e sem prejuízo do precedente art. 12. 

3. -O presente accordo será ratificado logo que for pos
sível. Os actos de ratificação serão trocados em Vienna. 

Em fé do que os plenipotenciarios dos paizes supra menciona
dos assignaram o presente accordo em Vianna, aos 4 de julho 
de l81U. 

Pela Allemanha : Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsclt. 
Pela H.epublica Argentina : Carlos Calvo. 
Pela Au3tria : Obentraut.- Dr. Hof,nann.- Dr. Lilienau.-

Habberqer. 
Pllla ·Hungria : P. Heim.- S. Schrimpf. 
Pela Belgica : Lichtervelde. 
Pelo Brazil : Lu i;; Betim Paes Leme. 
Pela Bulgaria : P. M. :bfattheetf. 
Pela Republica de Costa Rica: 
Pela Dinamarca e colonias dinamarquezas: Lund. 
Pelo Egypto : Y. Saba. 
Pela Hespanha : Federico Bas. 
Pela França : Montmm·in.- J. de Selves.- Ansault, 
Pelas colonias francezas : G. Gabrié. 
Pela Italia : Emidio Chiaradia.- Felice Salivetto. 
Pela H.epublica da Liberia : B. de Steim. - W. Koent;;er. -

C. Goedelt. 
Pelo Luxemburgo : Mongenast. 
Pela Noruega : Thb. Heyerdahl. 
Pelos Paizes Baixos : Ilofstede.- Barão van der Felt:;, 
Por Portugal e colonias portuguezas : Guilhermino Augusto 

de Barros. 
Pela Rom~ni<t : Coronel A. Gorjean. -S. Dimitrescu. 
Pela H.ussm : General de Besach.- A. Shalhowshy. 
Pelo Salvador : Luiz Kehlmann. 
Pela. Servia : Svetozar I. Gvozditch.- Et. 1V. Popovitcl!. 
Pela Suecia : E. von Krusenstjerna. 
Pela Suissa : Ed. Hõhn.- C. Delessert, 
Pela Regencia de Tunis : Montmarin. 
Pela Turquia : E. Petacci.- A. Fahri. 
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REGULAMENTO DE DETALHE E DE ORDEM PARA EXECUÇÃO DO 
ACCORDO Rl~LATIVO Á PERMUTAÇÃO DE CARTAS E ENCOMMENDAS 
COM VALOR DECLARADO 

Concluido entre a Allemanha, Republica. Argentina, Anstria-Hungria., 
llelgica, Brazil, Dulgaria, H.epuhlica de Costa-lUca, Dinamarca e 
colonias dinamarquezas, Egypto, França e colonias francezas, 
Ilespanha, Italia, Republica da Liberia, Luxemburgo, Noruega, 
Paizes Baixos, Portugual e coloRias portuguezas, Romania, 
Russia, Salvador, Servia, Suecia, Suissa, Regenci11. de Ttmis e 
Tttrquia. 

Os abaixo assignados, em virtude do art. 19 da Convenção 
principal e do art. 15 do accordo relativo iL permutação de cartas 
e encommendas com valor declarado, convieram de commum 
accordo, e em nome das suas respectivas administrações, nas 
seguintes medidas, que asseguram a execução do dito regu
lamento: 

I 

1.- As administrações postaes dos paizes adherentes que 
manteem serviços marítimos regulares para o transporte das 
correspondencias ordinarias, dentro do territorio da União, 
designarão aos correios dos outros paizes adherentes quaes desses 
serviços que podem ser utilisados no transporte das cartas e 
encommcndas com valor declarado, com garantia de responsa
bilidade. 

2.- As administrações dos paizes adherentes communicarão 
umas as outras, por meio de quallros conforme UJ modelo A, 
anucxo: 

JO, a nomenclatura dos paizes para os quaes ellas podem 
servir de intermediarias no transporte das cartas e en
commendas com valor declarado ; 

2•, as vias de expedição das ditas remessas, desde a entrada 
destas nos seus territorios ou nas suas repartições ; 

3•, a importanciadas quantias que lhes deverão ser abonadas 
como despezas de transporte, pelo correio que lhes trans
mittir encommendas, segundo o paiz a que estas se 
destinem; 

4•, a importancia das porcentagens que lhes deverão igual
mente ser abonadas pelo correio que lhes entregar cartas 
ou encommendas a descoberto, segundo o paiz a que taes 
objectos se destinem. 
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3.- As administrações dos paizes fora da Enrop:t e o correio 
ottomano teem a faculdade de restringi!• a cer·t;Js repartições 
postaes o serviço dos ohjectos com v;dor dcclar,tdo. As admi
nistt'ações que usarem dessa faculdade deverão notiliear aos 
outros correios, que participarem do mesmo sot•viço, a list:L 1las 
suas repartições, a cujo destino seja permitthlo romettct' olJjectos 
com valor declarado. 

4.- Em vbta dos quadros A., recehi·los dos correios corre
spondentes, cada administração determinará ns vias qne empre
gará para a tmnsmissão do~ seus valor·es rlodarados o os pre
mio,; que colJrn ra dos expedidores, segundo as conrlit;ões em qu<1 
effectuar-se o transpor·te intermediaria. 

5.- Carla administração deverá fazer conhecer directameute á 
primeira a•lministração intermediaria quaes os paizes para onde 
ella se encarrega de lhe enviar a descoberto cartns e encom
mendas com valor declarado. 

li 

1.- As cartas com valor declarado só serão acceitas em sobre· 
carta fechada pot' meio de sinetes applicados soure lncre, sep;tra
dos, reprorluzindo um signal particular, e applicados em numero 
suJTiciente para prender todas as dobras da sobre-carta. E' pro
hibirlo empregar sobre-cartas com as margens coloridas. 

2.- Cada r:art:t deverá, além rlisso, ser acondicionad<t de ma
neira que ni'i:o poss;J ser deva~sado o seu conteú.do, sem damni
tlcar-se exterior e visivelmente o envoltorio ou os sinetes. 

3.- Os sellos empregados na franquia devet'ão ser col!ocados 
espaçadamente, afim de que não possam encolirit· os estragos do 
envoltorio. Ni'i:u deverão tambem ser dobrados sobre as duas 
thces da sobre-carta, de maneira que oncuhmm <t r<~Sp'lctiva borda. 

4.- As joia,; ou objectos preciosos serão encenado~ em caixas 
de madeira, que não excedam a 30 centimetros de ·~ompl'imento, 
10 centirnetros de largura e 10 centímetros de altura, e cnjas 
paredes deverão ter, pelo menos, 8 millimetro,.; de e,;pessura. 

5.- As encommendas com valor declarado rleverão set' amar
radas com barbante forte, em cruz, sem nós, e cujas •luas pontas 
deverão ser unidas por meio r!e !:lere, onrle será applicarlo nm 
sinete com um signal particular. Allím rlisso, as rmcommenrlas 
serão marcadas nas quatro faces lateraes com sino te,; identicos 
applicados sobre lacre. As faces superior e inferior deverã,o ser 
cobertas de papel branco, p:tra receber o endereço tio destina
tario, a declaração do valor e o signal dos c;~rimbos de serviço. 

G.- As cartas e encommendas com valor declarado endere
çadas por meio de iniciaes, ou cujo endereço seja escripto a lapis, 
não serão admittidas. 

III 

l . - A declaração dos valores deverá ser expressa em francos 
e centimos ou na moeda do paiz de procodencia, o escripta pelo 
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remottente no sohrescripto do ol1jecto por extenso o em alga· 
rismos, sem rasnra nem entrelinh<tS, embora res:tlvadas. 

2.-Quando a declaraçito for f•; i ta em moeda dilf•Jrentedo franco, 
a administração do paiz de pr•ocedencia será obriga<! a a reduzil-a 
a esta ultima moeda, ao par, indicando, por meio de novos alg-a
rismos collocados ao lado ou abaixo dos algarismos representati
vos do total da declaração, o equivalente deste em francos e cen
timos. Esta disposição não sera applicavel as relações directas 
entr·e paizes fJilO tenham uma moeda co "mnm. 

3.-As encommen1las P.Oill valor declar:tdo 1leverão ser acompa
nluulas de declarações p:n:t :t alf:tndega (manifesto) con!' •rme;,; ou 
analogas ao modelo B annexo, nas relações que admiltir<Jm o 
empreg-o de taes rleclaraçõe3. 

Cumjn·e ás administrações interessadas dit'Ígir uma notificação 
a este respeito aos correios correspomlentes, e indicar-lhes o nu
mero de taes Lleclarações, fJUe devam acompanhar os mesmos 
úhjectos. 

IV 

As dispo~içõQS <lo art. 13 da Convenção principal e <lo artigo 
XXX do sou regulamento s:w respectivamente applicaveis em 
caso de pedido, quer de entrega por expresso, fJUet• de retirada ou 
mudanç~t de endereço de uma carta ou encommenda com valor 
doclaratlo. 

v 

Quando circumstaucias fortuitas ou reclamações dos inter
essados revelarem a existencia de uma declaração fraudulenta 
1\o valor superior ao valor real incluido numa carta ou encom
menda, avisar-:;e-ha neste sentido á administração do paiz de 
procedencia., com a maior brevidade, e, si possível for, remettemlo 
os documentos comprobativos da fraude. 

VI 

1.- O peso exacto em grammas de cada carta ou encommenda 
com valor declarado deverá ser mencionado no objecto, pelo 
correio de procedencia, no angulo esquerdo superior do endereço. 

2.-Além disso, o objecto sera marca1lo pela repartição de pro
cadencia, do lado do endereço, com o carimbo indicando o logar 
e a data tia entrega ao cor·reio, e, si for possível, com o carimbo 
especial usado no paiz de procedencia, para as cartas ou eneom
mendas com valor declarado. 

3.-A repartição destinataria applicará no verso do objecto o 
seu proprio carimbo, com a data da recepção. 
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VII 

1.-A transmissão dos objectos com valor declarado, entro 
paizes limitroplws ou ligados entre si por meio de um serviço 
marítimo directo, será feita pelos repartições postaos das que as 
duas administrações correspondentes designarem do commum 
accordo para esse iim. 

2.- Nas rehtções entro paizes separados por um ou mais ser
viços intermerliarios, as cartas e encommewl:1s com valor de
clarado •leverão sempre seguir a via mais rlirecta e ser entre
gues a descoberto à primeira administração intermediaria, si 
esta administração estiver no caso de effectuar a transmissão 
nas condições determinadas pelo art. I• do presente regula
mento. 

:{.- Fica, tOtlavia, reservada ás administrar;ões correspon· 
dentes a faculdade de se entenderem, quer para permutar va
lores declarados em malas fechadas, por meio dos serviços de 
um ou mais paizes intermediarias, qne tenham tomado parte, ou 
nilo, neste accordo, quer para etrectuar a transmissão a <losco
berto por vias indirectas, no caso em que este modo de trans
missão não offereça, pela via directa, a garantia de responsabi
lidade em todo o percurso. 

VIII 

1.-As cartas e encommendas com valor declarado serão lan
çadas pelo correio expedidor em facturas especiaes, conformes ao 
modelo O annexo ao presente regulamento, com todos os pro
menores que estas formulas admittem. 

2.- Os referidos ol.Jjectos formarão com essa ractura um ou 
dons maços ospeciaes, que serão atados e embrulhados em papel 
consistente, e depois atados exteriormente e lacrados em todas 
as dobr.ts com o sineta do correio expedidor. 

Estes maços terão como inscripção as palavras: c Valeurs 
déclarées » ou « Lettres de valeu r déclarée , e « Boltes de valeu r 
déclarée ,, com a indicação, em baixo, tio peso bruto em gram
mas. Deverão ser collocados no centro da m da. 

3.- A presença ou a falta de taes maços em uma mala serã. 
mencionada em baixo do quadro n. I da folha tle aviso S<lb o 
titulo « Recommendation d'nfHce » e, segundo o caso, por uma 
nota assim concebida:« Un paquet de valeurs déclarées, un 
p,tquet de lettres de valem· déclarée, un p;HJnet de boltes do 
valeur declarée, pesant. ... grammes »; ou entilo « Pas de va
leurs déclarées à expédier ». 

4.- O maço ou maços de valor declarado serão I i gados por 
meio de um barbante em cruz ao maço dos objectos registrados ; 
a esses maços assim reunidos será ligada a sobre-carta especial 
contendo a folha de aviso. 
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5.- Todas as vezes que uma. das duas administrações corre
spondentes reclamar a separação, as encommemlas com valor 
di!clarado 1leverão ser mencionadas nas formulas C di3tinctas e 
ser embrulha1las sepnrarla.mente. Em tal caso, os maço~ ou sacP-oS 
contendo as duas categorias de objectos de valor declarado serão 
ligados ao maço ou sacco dos o~jectos registrados. 

6.- Os avisos de recepç1i.o dos objectos com valor declarado 
serão tratrlllos conforme as disposições dos artigos IX o XI do re
gulamento para a execução da Convenção principal. 

7.- As disposiçües do presente artigo poderão ser modillc~ulas 
de commum accordo entre duas administrações correspondentes, 
na parte em que essas disposições sejam incompatíveis com o 
regimen particular de uma dellas. 

IX 

L- Na occasião do recebimento de um pacote com valor decla· 
rado, o correio destinatario examinará si o dito pacote apre
senta alguma irr-egularidade, quer no seu estado ou orga
nização exterior, quer em observancia das formalid[tdes a. que a 
transmissão esta sujeita pelo artigo precedente. Verificará igual
mente o peso bruto do pacote. 

2.- O mesmo correio proce1lerá em seguida á verificnção parti
culnr dos objectos com valor declarado, consignando quaesquer 
falta,s ou irregularidades, quando ns haja, e rectificara as factu
ras, conformando-secom as regras estabelecidas pelo artigo XIV 
do regulamento para a execução da Convenção principal, 

3.- A falta de objectos, ou qualquer alteração ou irregulari
,Jado que possa envolver a responsabilidade das a1lministraçõeS 
respectivas, serão con~igna1las em um auto quo :;er·:·t tl'ansmit
tido, acompanhado dos sobrescriptos, I.HJ.rbnntes e sinotes do maço, 
á administração central do paiz a que pertencer o correio desti
natario. Uma duplicata desse documento serú ao mesmo tempo 
enviada, sob registro official, a administraç1i.o central a quo per
tencer o correio expedidor, independentemente do boletim de 
verificação, que será remettido immodia.tamente a este correio. 

4.- Sem prejuízo da applicação das disposições do§ :l, o cone i o 
que receber de um correio correspondente um objecto insuJficien
temente embrulhado ou avariado, deverá dar-lho curso depois 
de tel-o embrulhado de novo, conservando tanto quanto possível 
o envoltorio primitivo. Em tal caso, o peso do objecto deverá 
ser verificado antes e depois d.e ser novamente embrulhado. 

X 

1.- As cartas e as encommendas com valor declarado, reex
pedidas em vit'tude de direcção errada, serão encaminhadas ao 
seu destino pela via mais rapida do que pudor dispor a adminis
tração reexpedidora. 
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Quando a reexpedição der Jogar a restituição dos objectos dessa 
especie a administração exprJdidora, annullar-~e-hiio os abonos 
lançados na factura desta administraçiio, e o cor·reio reexpedidor 
enviara esses objGctos, mencionando-os, para scientilicação, de
pois de ter indicado o engano por meio tio um boletim do 
verificação. 

No caso contrario, e si as porcentagens abonad11.s a admi
nistração reexpedidora forem insufficientes para cobrir a p:trte 
dessas porcenta:~·ens e as despezas de reexpodrçãn que lhe perttm
cem, será e !la cr·oditada. pela ditfer·enç t, augment,111do-se a quan
tia lanç:\lla em ~eu ct·edito na fitctura 1ht repartição expe<lidora. 
O mo ti v o dessa rcctiticação sera notificado it dita r·opat·tição por 
meio de um boletim de verilicação. 

2.- As cart;ts c oncommewlas com valot• d•Jclarado, r·eexpe
didas por motivo de mudanç~t de residenci:t dos de~tinatarios, 
para um dos paizes adherentes, serão marcadas com carimbo T 
pela administrnç-iio reexpedidora, e sujeitas pela arlmini:;II•ação 
quo as distribuir a nma taxa a cobrar do destinatur·io, represen
tativa do premio que compete a esta ultinw. administração, e a 
cada uma das administrações intermediarias, si as houver. 

Neste ultimo caso, a primeira administl'a<;ão intermediaria que 
receber um valor declarado reexpetlido se creditará pela totuli
dade da sua pot·centagem para com a administração a que entre
gar o objecto; e esta ultima, por sua vez, si apenas servir de 
intermediari:~, creditar-se-lia para com a arlministração seguinte 
pela sua propria porcentagem, atldicionada com aquella pot' que 
foi dehita•Ja pela administração precedente. A mesm:t operação 
se repetil'á nas relações entre as difl"erentes a1ltninistraçôes que 
tomarem p:trte no transporte :ttó chega!' o ohjedo á administra
çil:o que o tenha de distribuir. 

Comtudo, si as pot·centagens que forem exigidas para o pet'
curso ulterior de um objecto reexpe,lido forem pagas no momento 
da reexpedição, eBse objecto sera considerado como si fosse diri
gido directnmente do p:tiz reexp )tlidor para o paiz do destino, e 
entregue livre de taxa no destinatat'io. 

3.- Qualquer carta ou encommend:t com v:dor declarado, 
cujo 1lestinatario tiver partido para um paiz que não tenha 
tomado parte no presente accorrlo, ser:"t, devo! vida imme•liata
mente corno refugo ao paiz Lle proceclencia, ati:n do} ser entregue 
ao remettente, a não ser que a administr·ação rio primeiro des
tino cstejn no caso de thzel-a chegar ao tlostiuatario. 

4.- 0,; objectos com valor declarado cnhidos em refugo, por 
qualquer motivo, serão recif.roc>mlente devo! vidos logo depois ele 
caltirom em re!'ug-o, por intermedio rias rospocti vm; reparti~.;õe,; 
postaos. Esse:; ubjedos sei'fi•• menciouado-;, pat":t ::;cientilicao;ão, 
na factum especial C com :t declaraç{io « Rebuts » na columna 
das observações e incluídos no maço intitulado« \":dem·s t!Pclat"êes». 

5.- Si as encommend:ts com valor declarado r"experlidas para 
outro p:<iz poi' motivo de mu!Janç:t de resioleJtda do destiuatario, 
ou cahirlas em refugo, estiverem sujeitas a despezus accessorias 
de verificação que não tenham sido cobradas na occasião da 
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reexpedição, a importancia respectiva será levada ao debito da 
administração correspondente, na columna 9 da factura, com 
indieação summaria em frente, na columna lO, da natureza das 
despezas a cobrar do destinatario ou do remettente (imposto do 
sello, etc.) 

XI 

Atú prov<t em eonh·<trio, a administração quo transmittii' urna 
cal'ta ou encommenda com valor declamtlo á outra administração 
licarú isenta <ifl qu:tlque:· resp•msahilitlatle relativamente a esse 
valor, si a repartição po~tal a que a carta ou a encommeutla for 
entregue não enviar, na primeira expedição, h atlministraç,ão 
remetteute, um auto consignando a falta ou alteração, quer tio 
maço inteiro dos valores declarados, quer da propria carta ou 
encommenda. 

X li 

Os p1•emios devidos a cada administra•:ão, conformo o § l do 
art. 3 deste accordo, pelo transito territorial ou marítimo das 
cartas com valor declarado, serão calculados segundo as con
di~~ões c:>tahelecidas pelo artigo XXI V do regulamento da Con
venção principal. 

XIII 

1. - Cada administração fará organizar mensalmente por 
cad:t unm das suas repartições, relativamente a todos os objectos 
do correspondeucia recebidos das repartições do uma mesma 
administração, uma conta, conforme ao modelo D annexo ao 
vrcsente r·.•gulamcnto, das quantias lançadas em cada factura, 
quer a Een crectito pela pr~rte que lhe pertencer e pela parte que 
pertencer a cada uma das administrações interessada;.;, si as 
houver, ua;; taxas de transporte ( encommen•las sômentc) c 
nas porcentagens recebidas pela admini~tração expedidora ; quer 
a seu debito P"ln parte que pertencer ás admiuistrnções inter
mediarias, em caôo de reexpBtliçii.o on de refugo, nos premios 
pm;taes e despezas de veriticaçii.o a receiJer dos destinatarios 
on elos remettontes. 

2. -As conta,s D serão em seguida recapituladas pela referida 
administração em uma conta conlormc ao modelo E igualmente 
annexo ao presente regulamento. 

:l. - Essa conta, acnmpanhatl<t das contas varciac . .;, das J'a
ct11l'as e dos holetins do vol'iticação, quauclo os haja, que a ella 
se referirem, se1·à snbmetticla ao exame da administração cor
respondente, no correr do mez seguinte áquelle a que a mesma 
conta so referir. 
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4.- As contas mensaes, depois de terem sido veritlcadas e 
acceitas de parte a parte, serão resumidas numa conta geral 
annual pela administração credora, salvo outro accordo estabe
lecirlo pelas administrações interessadas. 

5. - A Iiquidaçiio da conta geral dos valores declarados far
se-ha, ao mesmo tempo que a da conta annual das despezas de 
transito relativas as correspondencias ordinarias ; os saldos das 
duas contas de que se trata serão balanceados, sempre que sejam 
respectivamente contrarias. 

XIV 

1. - As administrações communicarão umas ás outras, por 
intermedio da secretaria internacional e tres mezes, pelo menos, 
antes de entrar em execução o accordo, o seguinte : 

I•, a tabella das porcentagens applic:weis em seu serviço ás 
cartas e enéommendas com valor declarado para cada um dos 
paizes adherentes, de conformidade com o art. 4 do accordo e 
do artigo I do presente regulamento ; 

2•, o fac-simile do carimbo especial, quando o lwja, usado em 
seu serviço para os valores declarados ; 

3•, o limite maximo admittido para os valores declarados pela 
applicação do art. I do accordo. 

2.-.Qualquer modificação, feita ulteriormente com rela<;t"i.o a 
qualquer dos tres pontos acima mencionados, deverá ser, sem 
demora, notificada do mesmo modo. 

XV 

I.- No intervallo que decorrer entre as reuniões previstas 
no art. 25 da Convenção principal, qualquer administração dos 
correios de um paiz da União terá o direito de dirigir ás ou
tras administrações adherentes, por intermerlio da secretaria 
internacional, propostas para a morlitlcaçito ou interpretação do 
presente regulamento. 

2.- Toda proposta será sujeita no processo determinado 
pelo artigo XXXIX do regulamento da Convenç;ío principal. 

3.- Para se tornarem executarias, as propostas dovorfío re
unir: 

I•, unanimidade de votos, si se tratar da addiçfío de novos 
artigos, da modificação do presente artigo ou do art. 16; 

2°, dous terços dos votos, si se tratar da modificaç1o dos arts. 
2, 3, 6, 7, 8, 9, li e 12 i 

3•, simples maioria aosoluta, si se tratar da modificação dos 
outros artigos ou da interpretação das diversas disposições do 
presente regulamento, &1.lvo o caso de litígio, previsto no art. 23 
da Convenção principal. 
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· 4.- As resoluções que forem tomadas serão sanccionadas por 
uma simples notificação da secretaria internacional a todas as 
administrações da União. 

5.- Qualquer motlificação ou resolução adoptada só será ex
ecutaria dous mezes, pelo menos, depois da sua notificação. 

XVI 

O pr·esente regulamento terá execução a contrrr do dia em 
que lur posto em vigor o accordo. Terá. a mesma duração que 
esse accordo, de commum hat•monia entre as partes interes
sada'>. 

Feito em Vienna, aos 4 de julho de 1891. 
Pela. Allemanha : Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fl·itsch. 
Pela Republica Argentina : Carlos Calvo. 
Pela Austria: Obentraut.- Dr. Jlofmann.- Dr. LiUcnau. -

Jlabbergc;·, 
Pela Hungria : P. Ileim..- S. Sch1·imp{. 
Pola Bclgíca : Lichtervelde. 
\'elo Hrazil : Lui~ Bctim Paes Leme. 
Pela Bulgaria : P. Jli. !Jfatthee(f. 
Pela Republica de Costa Rica : 
Pela Dinamarca e colonias llinamarquezas : Lund. 
l'olo F:gypto : Y. Saba. 
l'ola llnspanha : Federico nas, 
l'el:t Françn. : Jlfontmarin .- J. de Selves.- ,tusrwlt. 
Pelas colonias francezas : G. Gabrié, 
Pela Italia : Emidio Chiaradia.- Felice Salivetto. 
Pel:t Republica da Liberia : JJ. de Steim.- 1V. lí.oent:;;er. 

C. Goerlelt. 
Pelo Luxemburgo : Jliongenast. 
Pela l'loruega : Thb. Heyerdahl. 
Pelos Pa~zes Daixos: Hofstede.- Barão van der Felt:;;, 
Por Portugal e colonias portuguezas : Guilhermino .tlugusto 

de Barros. 
Peln, Romania : Coronel A. Gorjean.- S. Dimitrescu. 
Pela Russia : General de Besach.- A. Skal!totosky. 
Pelo Salvador : Lui~ J[ehlmann. 
Pela Servia : Svetozar I. Gvoztlitch.- Et. 1V. Popor~itch. 
Pela Ruocia : E. von Krusenstjerna. 
Pela Suissa : Etl. Hôhn.- C. Delessert. 
Pela Regencia de Tunis : M ontmarin. 
Pela Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 

Po•ler Executivo 1892 



738 ACTOS DO PODER EXECUTIVtl 

VI 

ACCORDO RELATIVO AO SERVIÇO DE VALES POSTAES 

Concluído entre a Allemanha, H.epubliea Argentina, Anstria-IIungria, 
Belgica, Brazil, Bulgaria, Chile, Repu!,Lica de Costa Rica, J?i
namarca e colonias dinamarqn~zas, I•.gypto, França e colomas 
fraucezas, Italia. Japão, Republtca da Liberia. Luxemburgo, ~o
ruega, Paizes Baixos e colonias neerl~ndezas~_Portuga~ e c~lomas 
portuguezas, Romania, Salvador, Remo de Stao, Sttecta, Su1~sa, 
Regencia de 'l'unis, Turquia e Uruguay. 

Os abaixo assignados, plenipotenciarios dos governos dos pai
zes supra mencionados, em virtude do art. 19 da Convenção 
principal, ajustaram em commum accordo e sob reserva de no
tificação o seguinte accordo : 

Art. I 

A permuta de fundos por intermedio 1lo correio e por meio 
de vales, entre os paizes adherentes cujas administrações con
cordaram em estabelecet• este serviço, será regida pelas dispo
sições do presente accordo. 

Art. 2 

I.- Como regra, a importancia dos vales devo sm· entregue 
pelos tomadores e p:ig~t aos destinatal'ios em numernrio; mas 
cada administração tera a faculdade tiL' recehor e de empregar 
para esse fim qualquer· pnpel-moeda que tenha curso legal em 
seu paiz, sob a condição de levar em conta, neste caso, a 
dift'erença de cambio. 

2.- Nenhum vale podera exceder á importancia de 500 fran
cos eft'ectivos ou uma importancia approximad<t na moeda re
spectiva de cada paiz. 
3.- Salvo accordo em contrario entre as administrações in

teressarias, a import,tncia de cad;t vale serit expressa na moeda 
metallica do p:tiz em que o pa,gamento se deva effectuar. Para 
este fim, a administração do paiz de origem tleterminura, si for 
caso para isso, a ta.xa de conversão de sua moeda na moeda 
metallica. do paiz de destino. 
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A administração do paiz de procedencia determinará igual
mente, si houver cabimento, o cambio que o tomador deverá 
pagar, quando esse paiz c o paiz de destino po,;suam o mesmo 
systcma monetario. 

4. - Fica reservado a cada um dos paizes contractantes 
o direito de declarar transmissível, por meio de entlosso, em seu 
territorio, a propriedade dos vales postaes procedentes de outro 
desses p<tizes. 

Art. 3 

1.-· O premio geral a pag-ar pelo tomador por cada remessa 
de fundos eifectuada em virtude do artigo precedente será fixado 
em um valor metallico de 25 centimos por 25 francos ou fra
cção de 25 francos, ou no equivalente em moeda rospectiva dos 
paizes adherentes, com a faculdade de arredondar as f'racções 
neste caso. 

Serão isentos de qualquer taxa os vales oillciaes relativos 
ao serviço dos col'I'eios e trocados entre as administrações 
posbos. 

2.- A rvlministração que pagar vales terá direito a haver, 
da rHiministração que os emittiu, um premio de l/2 por cento 
da somma total dos vales pagos, excepção feita dos vales offi
ciaes. 

3.- Os vales postaes e as quitações passadas nesses vales, 
bem como os certitlcados entregues aos tomadores, não poderão 
estar sujeitos, por conta dos remettentes ou dos destinatarios 
de fundos, a qualquer premio ou imposto além do premio co
brado em virtude do § I do presente artigo, sobre a taxa de 
distribuição domiciliaria ( (actage ), si a houver. 

4.- O tomador de um vale poderit o\)ter um aviso de paga
mento 'lesse vale, pagando adeantadamente, em beneficio exclu
sivo da administração do paiz de procedencia, um:t taxa fixa 
igual ú fJUe for cobmda uesse paiz pelos avisos de recepção das 
correspondeucias registradas. 

G.- O tomador de um vale postal poderá faze l-o retirar do 
correio ou fazer moditlcar-lhe o endereço, err;quanto esse vale não 
tiver sido entregue ao destinatnrio, nas condições e com as for
m:tlidades detet·minadas para as correspondencias ordinarias pelo 
art. 9° da Convenção principal. 

G.- O tomador poderá igualmente pedir a entrega de di
nheiros em domicilio, por portador especial, logo depois (l;t 
chegada do vale, nas condições lixadas no art. 13 da dita Con
venç;lo. 

7.- Fica, todavia, reservada ao correio do paiz de destino a 
faculdade de l"<~zet' remetter por expresso, em lagar de dinheiro, 
um aviso do chegada do vale ou o proprlo titulo; quando os seus 
tê~ttlamentos Internos o permittànt. 
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Art. 4 

I.- Os vales postaes poderão ser transmittidos pelo telegrapho 
entre os correios cujos paizes são ligados em suas relações pelo 
telegrapho do Estado ou que concordem em empregar para esse 
tim a telegraphia particular ; serão denominados, neste caso, 
vales telegraphicos. 

2.- Os vales telegraphicos poderão, como os telegram~:!s o~
dinarios e nas mesmas condições que estes ultimos, ser SUJeitos as 
formalidades de urgencia, resposta paga, verificação, aviso t!e 
recepção, transmissão pelo correio ou entrega por expresso. 
Poderão, além disso, dar logar a pedidos de avisos t!e pagamento 
a entregar e a expedir pelo correio. 

3.- O tomador de um vale telegraphico deverá pagar : 
a) o premio Ol'dinario dos vales postaes e, si for pedido aviso 

de pagamento, o lJremio lixo desse aviso ; 
b) a taxa do te egramma. 
4.- Os vales telegraphicos não serão sobrecarregados de 

outras despezas além das previstas no presente artigo, ou as que 
possam ser cobpatlas de conformidade com os regulamcnto8 telo
graphicos internacionaes. 

Art. 5 

Por motivo de mudança de rcsidcncia tio dcstinatario, os vales 
ordinarios poderão ser reexpo•lidos do um dos paizcs porteu
ccritcs ao accol'do para outro desses paiws. Quawlo o pail. tio 
novo destino tiver outro systema monetario que o p1·imitivo paiz 
de destino, a conversão da importancia do vale em moeda do 
primeiro desses paizes sera feita pelo correio reexpedidor, se
gundo o premio convenciona<lo para os vales destinados a esse 
paiz e emanados do paiz de primitivo destino. 

Não será cobrado nenhum supplemento de premio pela reex
pedição, mas o paiz de novo destino perceberá, em todo 
caso, em seu benelicio, a quota-parte do premio que lhe caberia, 
si ·o vale lhe tivesse sido dirigido primitivamente, mesmo no 
caso em que, por e1Teito de um accordo especial, celebrado entre 
o paiz de procedencia e o paiz de primitivo destino, o premio ef
fectivamente cobrado fosse inferior ao premio previsto no art. 3 
do presente accordo. 

Art. 6 

1.- As adminisb•ações dos correios dos paizes adherentes 
formularão, nas épocas fixadas pelo regulamento junto, as contas 
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em que se acham recapituladas todas as importancias pagas 
pelas suas respectivas repartições postaes ; e essas contas, de
pois de terem sido verificadas e acceitas reciprocamente, serão 
StLldarlas, salvo accordo em contrario, em moeda de ouro do paiz 
credor, pela administração devedora, do prazo fixado pelo mesmo 
regulamento. 

2.- Para. esse fim, quando os vales forem pagos em moedas 
differente~, o credito menor será convertido na moeda rio cre
dito maior, tomando-se por base da conversão a taxa módi<t do 
cambio na capital do paiz devedor, durante o período a que essa 
conta se referir. 

3. -No caso de falta de pagamento do saldo de uma conta 
nos prazos fixados, a importancia desse saldo vencera juros, a 
contar do dia em que expit·arem os ditos prazos :üó ao dia em que 
se elfectuar o pagamento. Esses juros serão calculados na razão 
de 5 "/o ao anno e levados ao debito da administração retarda
taria na sua conta proxima. 

Art. 7 

I.- As quantias convertidas em vales postaes serão garan
tidas aos tom:ulores, até ao momento em que sejam regularmente 
pagas aos destinatarios ou aos manr.latarios destes. 

2.- As quantias recebidas por cada administração, em troca 
de vales postaes cuja importancia não tenha sido reclamada pelos 
interessados nos prazos fixados pelas leis ou regulamentos do 
paiz rle procedencia, ficarão pertencendo definitivamente á admi
nistração que emittiu esses vales. 

Art. 8 

As estipulações do presente accordo não restringem ás partes 
contractantes o direito de manter e celebrar accordos especiaes, 
assim como de manter e estabelecer uniões mais intimas no sen
tido de melhorar o serviço dos vales de correio internacionaes. 

Art. 9 

Cada administração poderá, em circumstancias e:ttraordinarias 
que justifiquem esta medida, suspender temporariamente o ser
viço dos vales internacionaes, de um modo geral ou parcial, 
comtanto que o communique immediatamente, si necessario for, 
pelo telegrapho, á administração ou administrações interessadas. 
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Art. lO 

os paizes da União que não tomaram parte no presente ac
cordo serão admittidos a adherir a elle, a seu pedido e na fórma 
prescripta pelo art. 24 da Convenção principal, no que respeita 
ás adhesões á União Postal Universal. 

Art. li 

As administrações dos correios dos paizes arlherentes designa
rão, carta. uma na parte que lhe disser respeit.o, as repartições que 
devem emittir e pagar vales a emittir em vit•twlo dos artig-os 
precedentes. Elias regularão a fórma e o modo de transmissão 
dos V<des, a fórma das cont<tS designadas no art. 6 e qualquer 
outra medida nece~s·tria par•t assegurar a execuçã.o do presente 
accordo. 

Art. 12 

I.- No intervallo que decorrer entre as rauniões previstas no 
art. 25 da Convenção principal, qualquer administração dos cor
reios de um dos p tizes adherentes terá o direito de dirigir ás 
outras administrações que participam do mesmo serviço, por in
termedio da secrebria iuternacional, propostas relativas ao 
serviço dos vales postaes. 

2.- Toda proposta será sujeita ao processo determinado no 
§ 2 do art. 26 da Convenção principal. 

3. -Para se tornarem executarias, as propostas deverão 
reunir : 

I•, unanimidade de votos, si se tratar da addição de novos 
artigos, ou da modificação das disposições do pres8nte artigo e 
dos arts. I, 2, 3, 4, 6 e 13 ; 

2•, dous terços dos votos, si se tratar da modificação das dis
posições que não sejam as dos artigos precitados; 

3", simples maioria absoluta, si se tratar da interpretação das 
disposições do presente accordo, salvo o caso de litígio previsto 
no art. 23 da Convenção principal. 

4.-As resoluções que se tomarem serão sanccionadas, nos dous 
primeiros casos, por uma declaração diplomatica, e, no terceiro 
caso, por uma notificação administrativa, segundo a fórma in
dicada no art. 26 da Convenção pri:Jcipal. · 

5.- Qualquer modificação ou resolução adaptada só será ex
ecutaria dous mezes, pelo meno3, depois da sua notificação. 

Art. 13 

1.- O presente accordo entrara em vigor em I de julho de 1892. 
2.- Terâ. a mesma duração que a Convenção principal, sem 

prejuizo do direito reservado a cada paiz de retirar-se deste 



ACTOS DO PODEI\ ~;XECUTIVO 743 

accordo, mediante communicação feita, com um anno de ante
cadencia, pelo seu governo ao governo da Confederação Suissa. 

3.- Serão derogadas, a partir do dia em que o presente 
accordo for posto em execução, todas as disposições estabelecidas 
anteriormente entre os diversos governos ou administrações das 
partes adherentes, as quaes não se conciliem com os termos do 
presente accordo, sem prejuízo, comtudo, dos direitos reservados 
pelo art. 8. 

4.- O presente accordo será ratificado logo que for possível. 
Os actos de ratificação serão trocados em Vienua. 

Em fé do que os pleoipJtenciarios dos paizes acima menciona
dos íirmaram a presente Convenção em Vienna., aos 4 de julho 
de 1891. 

Pela Al\emanha e protectoraios allemães : Dr. V. Stephan.
Sachse.- Fritsch. 

Pela Republica Argentina : Carlos Cal-co. 
P0la Austria : Obentraut.- Dr. Jlo(mann.- Dr. Lilienau. -

Habberger. 
Pela Hnogrin, : P. Heim.- S. Schrimpf. 
Pela .Belgica : Lichter,el(le. 
Pelo Brazil : Luiz Betim Pae.~ Leme. 
Pela Bulgarin, : P. !ti. lf[attheeff. 
Pelo Chile: 
Pela Republica da Colombia : G. lffichelsen. 
Pela Republica de Costa Rica : 
Pela Dbamarca e colonias dinamarquezas : Lund. 
Pelo Egypto : Y. Saba. 
Pela Hei:!panha : Federico Bas. 
Pela França : Montmarin.- J. de Sel,es.- Ansault. 
Pelas colonias francezas : G. Gabl'ié. 
Pela Grecia : J. Georgantas. 
Pela ltalia : Emidio Chiaradia.- F'elice Sali,etto. 
Pela. R.epublica da Liberia.: B. de Steim.- W. Koentzer. -

C. Goedelt. 
Pela Noruega : Thb. Heym·dahl. 
Pelos Paizes-Baixos : Hofstede.- Barl!o 'l)an der Feltz. 
Pelas colonias neerlandezas : Johs I. Perk. 
Por Portugal e colonias portuguezas : Guilhermino Augusto 

de Barros. 
Pela Romania : Corollfll A. Gorjean.- S. Dimitrescu. 
Pelo Salvador: Luiz Kehlmann. 
Pelo Reino tle Sião : Luang Suriya Nuvatr.- R. Keuchenius. 
Pela Suecia. : E. "'on Krusenstjerna. 
Pela Suissa : Ed. Hõhn.- C. Delessert. 
Pela Regencia de Tunis : Montmarin. 
Pela Turquia : E. Petacci.- A. Fahri. 
Pelo Uruguay : Fedel"ico Sus,iela Gum·ch.- José G. Busto. 
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VII 

REGULAMENTO DE DETALHE E DE ORDElll PARA A EXECUÇÃO DO 
ACCORDO RELATIVO AO SERVIÇO DOS VALES POSTAES 

Concluído entre a Allemanha, Republica Argentinn., Austria-Hun
gria, Belgica, Brazil, Bulgaria, Chile, Republica de Costa-Rica, 
Dinamarca e colonias dinamarqnezas, F,gypto, França e colonias 
francezas, Italia, Japão, Republica da Liberia, Luxemburgo, No
ruega, Paizes Baixos e colonias neerlandezas, Portugal e colonias 
portugueza!!, Romania, Salvador, Reino de Sião, Suecia, Suissa, 
Regencia de 1'nnis, Turquia o Uruguay. 

Os abaixo assignados, em virtude do art. 19 da Convenção 
principal e do art. 15 do accordo relativo á permutação dos 
vales postaes, e em nome das suas respectivas administrações e 
de commum harmonia, convieram nas medidas seguintes que 
assegul'Nll a execução do dito accordo : 

Pelas quantias entregues para cmissilo rlc mn vale interna
cional, sm·á dado ao tomador, livre de despeza o segundo a 
fórma adaptada por cada administraçã:o, um recibo, IJoletim de 
deposito ou declaração da. entrega das ditas quantias. 

li 

I.-Os vales de correio internacionaes serão organizados 
segundo uma formula identica. ou analoga ao modelo A a.nnexo 
ao presente regulamento. 

2.- As formulas de vales que não forem impressas em língua 
fra.nceza deverão ter uma tra.ducção sublinear nessa. língua., e 
as indicações manuscriptas feitas no seu texto deverão ser for
muladas em algarismos arabes e em caracteres romanos, se· 
gundo o caso, sem rasura nem entrelinhas, embora resalvadas. 

3.- E' prohibido escrever nos vales outras annotações que não 
sejam as admittidas pelo texto das formulas respectivas. Com
tudo, o tomador terá o direito de accrescentar no talão quaesquer 
communica.ções ao destinatario do vale. 

lii 

I.- Os vales telegraphicos serão redigidos pela repartição 
postal que tiver recebido as importancias, e remettidos á repar
tição postal que deve effectuar o pagamento. 

2.- Os mesmos vales poderão conter uma communicação 
particular do tomador ao destinatario. 
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3.- Os vales telegraphicos serão redigidos do seguinte modo: 

I ~· • t ( t }Urf(ente (De), Resposta paf:a (R. p .), 
nuiCaçoes even u.aes .por ex enso Confereneia (T. C.). AYISO de recepção 

o.u segundo asabrevm~uras ~uto- (C. R.), Posta registrada (P. R.), Ex-
risadas no serviço tele.,raplnco.), presso pogo (X. P.), Expresso. 

?vfandat ............................ (Numero postal ria emissão.) 
Postes ............................. (Nome da repartição postal destinataría.) 
.................................... (Aviso •lo pagamento, si houv~r.) 

. ~(Nome do tomador e importancia da quan-
1\fonslenr ..• • • • ·t . tia tra.nsmittida, expresqa em algarJF;IIJOf:l 
1\.Iadame: ·· · · ··· pate • ·· ·· • · ·•·· · •• e, pnr cxtenf\o, na. moeJa. do pai?. fio 
l\fadc,nmsdle... , destino. 

~
l\Ionsicnr .............. . ~lndic:u;ão exartn. do Uestin~t:trio ou dos-

Ponr . •.•. ~Ia,Jame_.... .. . . .•.... •. . t~nntarin, da RU"- -.:,e~i.rl,•ucia o, si f(~r po~-
Mademms~llc.. .•. .. . .. . . SIV~l, do seu domtcllw. 

As indicações precedentes deverão figurar sempre nas for
mulas dos vales telegraphicos na ordem acima. 

Quando os vales teleg-raphicos forem emittidos por correios ,]o 
localidades onde não haja serviço telegraphico, o logar• da 
emissão dos mesmos vales deverá ser imlicado nos telegrammas 
immediatamente depois do numero postal da emissão, da se
guinte maneira: «Mandat. .. de ... » 

Do mesmo modo, os vales telegraphicos pror~erlentes do loca
lirla(los que possuam diversas repartições postam; rhvorão conter 
a inriicação exacta da repartição postal de procedencia, quando 
esttt repartição não for encarregada do serviço telegraphico. 

4.- As diver1las administrações terão a faculdade de auto
risnr as repartições telegraphicas de localidades que possuam 
um 011 mais correios, a receber do tomador e a pagar no logar de 
destino a importancia dos vales telegraphicos. 

5.- A conferencia parcial será obl'ig-atoria (repetição de 
correio a correio dos nomes proprios e dos numeros). 

6.- Para comprovar a expedição do vale telegraphico a 
repartição postal emissora remetterá em sobre-carta, o pela mais 
proxima expediçf'w, ti. repartição postal dostinataria, uma "Ópia 
ou aviso de emissão do mesmo vale, conforme ou analogo ao 
modelo B annexo ao presente regulamento. Pela repartição 
destinataria serâ. junta esta cópia ao original onde achar-se o 
recibo do destinatario. 

IV 

I.- Os vales serão transmittidos a descoberto, 011 a pedido da 
administração destinataria, em uma sobre-carta conforme ao mo
delo C annexo ao presente regulamento. 

2. - 03 vales quo tiverem de ser incluídos em cada mala 
serão reunirlos em um eó maço, depois de subdivididos, si para 
isso houver motivo, em tantos pacotes quantos forem os paizes 
destina ta rios. 
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v 

1 • - Quando um vale estiver sujeito á reexpedição de 
que trata o art. 5° do accordo e o paiz de primitivo des
tino e o de novo destino tenham systemas monetarios dif
ferentes, o correio reexpedidor riscará com um traço de penna 
as indicações da importancia do vale, inclusive a indica<;ão 
superior da rubrica Bon pour, de modo, porém, que fiquem 
visíveis as inscripções primitivas. Depois de ter reduzido o valor 
da emissão á moeda do paiz de novo destino, o dito correio es
creverá a somma resultante da conversão, por extenso e em 
um Jogar conveniente da formula do vale, mas tanto quanto 
possível immediatamente acima da. indicação primitiva da refe
rida quanti;l por extenso. O novo lançamento feito no vale será 
assignado pelo empregado do correio. gste mesmo processo de
verá ser seguido nos casos de·reexpedições ultedores. 

2.- Os pedidos de reexpedição ou de devolução serão consi
gnados para scientitlcação, pela primeira reparth;ão destinataria, 
e pelos correios destinatarios ulteriores, si os houver. O correio 
que effectuar a reexpedição de um vale nas condições acima pre
vistas communicará o facto ao correio emissor. 

VI 

As disposições do art.I3 da Convenção principal e do artigo XXX 
do regulamento da mesma Convenção ser·ão respectivamente 
applicaveis, em caso de pedido, quer de entreg;L por expresso, 
quer de retirada ou mudança de endereço de um vale postal. 

Todavia, a reproducção exacta. das notas escriptas no talão não 
será exigida para o fac-simile do vale. 

VII 

1.- O~ vales cujo pagamento não se puder etrectuar por uma 
das causas seguintes : 

Jo, indicação inexacta,.insufflciente ou duvidosa do nome ou 
do domicilio dos destinatarios ; 

2°, differenças ou omissões de nomes ou de quantias; 
3°, rasuras ou entrelinhas nas indicações; 
4°, omissões de carimbos, de assignaturas ou de outras in

dica.ções de serviço ; 
5°, indicação da importancia a pagar em moeda que não seja 

a do paiz de destino ou, quando se der o caso, a que tenha sido 
para esse fim admittida pelas administrações correspondentes ; 

6°, emprego de formulas não regulamentares; 
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7•, falta, nos vales telegraphicos, do preenchimento de uma. 
ou mais formalidades previstas pelo artigo IIl do presente regula· 
mento; 

Serãoregularisados pela administração que os houver emittido. 
2.- Para esse fim, 03 vales de que se trat<\ serão devolvidos, 

como correspondencia official e no mais curto prazo, pela repar
tição destinataria á repartição emissora. As duas administrações 
postaes respectivas deverão ser avisadas dessa devolução e de seu 
curso. 

3.- Si o destinatario de um vale irregular, ordinario ou tele
graphico, desejar obtel-o, oflerecendo-se para pagar todas as 
despezas, as ii•regularidades que se opponham ao pagamento do 
mesmo vale poderão ser re~·ularisadas por via telegraphica. 

4.- Os vales, telegraphicos, dos quaes tenha sido enviado 
apenas o titulo confirmativo, mas de quCJ falte o tr~legramma, 
não deverão ser pagos á simples vista do primeiro de taes do
cumentos. Antes de tudo, cumprira reclamar-se o telegramma. 

5.- No caso em que os telegrammas rectiticativos tenham 
sido motivados por engano devido ao correio, a· taxa dos mesmos 
telegrammas deverá ser restituída a quem de direito. 

Vlll 

1.- Os vales serão válidos durante o prazo de dous mezes, a 
contar do primeiro dia do mez que seguir-se ao mez rla sua emis
são. Este prazo será elevado a seis mezes para as relações com 
os paizes fóra da Europa ou pttra as relações desses paizes entre 
si, salvo accordo contrario entre as administrações interes
sadas. 

2.- Terminado esse prazo, 03 vales só poderão ser pagos em 
vista de uma declaração da administração que os tiver emittido, 
requisitada pela administração a que pertencer a repartição des
tinataria. 

3.- A declaração deverá ser feita no proprio vale, ao qual 
conferirá um novo prazo de validade igual ao previsto no§ l do 
presente artigo. 

4.- Os vales, cujo pagamento não for reclamado no tempo de
vido, serão devo! vidos logo depois de terminado o prazo de vali
dade ordinaria pela administração que delles for depositaria á 
administração do paiz de procedencia. 

IX 

l . - Os vales não pagos aos destinatarios serão reembolsados 
nos tomadores, logo que a administração do paiz de procedencia 
tenha entrado na posse dos mesmos vales. 

2.- Os vales extraviados, perdidos ou destruidos poderão ser 
substituídos, a pedido do tomador ou do destinatario, por auto-
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risações ue pagamento fornecidas pela administração do paiz de 
procedencia, depois de verificado, de accordo com a. administra
ção uo paiz de uestino, que o vale não foi pago, nem reembol
sado. 

Pelas autorisações de pagamento não será exigida nenhuma 
nova taxa. 

:1.- Quando o reembolso do um vale extraviado, perdido ou 
destruido for reclama,lo pelo tomador, deverá este apresentar, 
com o respectivo recibo, boletim de deposito ou declaração de 
entrega ela importancia, um attestado do de~tinatario declarando 
que o vale niío foi alienado, que o niio recebeu ou que foi extra
via, lo ou destruido depois de recebido. 

A administraçiio do paiz de proceclencia concederá o reembolso 
depois de certificar-se de que a administração destinataria não 
pagou nem pagará o vale. 

X 

1.- O pagamento dos vales ser[t regulado pelas disposições 
em vigor no serviço interno da administraç:.i:o de destino, a qual 
será re~ponsavel pelos pagamentos de vales cujos recibos forem 
falsos. 

2.- Para salvar a sua responsabilidade por qualquer vale por 
ella pago, a referida administração devera achar-se habilitada a 
declarar: 

].o Que os Slé!US regulamentos conhem todas as garantias neces
sarias para comprovação da identidade do de::>tinatario; 

2." Que o pagamento etrectuou-se nas condições prescriptas 
pelos ditos regulamentos. 

XI 

I.- Quando o tomador de um vale ordinario rectamar aviso 
do seu pagamento, a repartição de procedencht affixará sobre o 
vale o scllo representativo do premio fixo cobrado por este mo
tivo. 

O referido sello será obliterado pela inscripção, bem visível, das 
palavras: «A vis de payement.» 

2. - Si se tratar de um vale telegraphico, o sello que rel?re
sentar o premio devido por este motivo serit applicado na copia 
ou no aviso de emissão. 

3. -A repartição que effectuar o pag-amento remettera, no 
mesmo dia deste, a repartição de procedcnciP, encarregada de 
entregai-o ao remettente, um aviso conforme ou analogo ao 
mmlelo D annexo ao presente regulamento. 
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XII 

I. - Cada administração organizará no lim de cada mez, para 
cada uma das outras administrações, uma conta particuhu· con
forme ao modelo E annexo ao presente regulamento, na qual 
serão recapitulados e, tanto quanto possível, classiticados, por 
or1lem alphabetica dos nomes das repartições emissm·a~, _todos 
os vales pagos pelas suas repartições, por conta da adnumstra
ção correspondente, 1lurante o mcz anterior. 

2. - Mencionará igualmente nessa conta a importanci,t 1lo 
premio que lhe couber, em virtude do § 2 do art. 3 do accortlo, 
pelos vales pagos pelos seus correios. 

3. - A conta particular, acompanhada dos vales -pagos com as 
competentes quitações, serú remettida sem demora a administra
ção correspondente. 

4. -Na falta de vales pagos, uma conta particular negativa 
sera dirigida á administmção correspondente. 

Xlll 

l. - Quinze dias, o mais tardar, depois de verificadas e reci
procamente acceitas as contas, sera teito o balanço em uma 
conta geral organizada pela administração credora (salvo outro 
accor1lo entre as administrações interessadas), a qual se confor
marit, para a conversão das moedas, si para isso houver motivo, 
com o § 2 do art. 6 do accordo. 

2.-A conta geral deverit ser appt'ova,Ja no prazo 1le dous me
zes depois de terminado o mez a que ella se relerir. Este prazo 
será elevado de quatro mezes para as relações com os paizes 
situados fóm da Europa ou para as relw;ões des:;es paize;; 
entre si. 

3. -Salvo accordo em contrario, a differença que fo1·mar o 
saldo da conta serà satisfeita por meio de letras pagaveh; á vista 
ou a curto prazo na capital ou em uma praça commercial tio paiz 
credor, na moeda metallica dasse paiz e sem onus algum para 
elle, ficando as despezas do pagamento a cargo da administra
ção devedora. 

Essas letras poderão ser excepcionalmente saccadas sobre 
outro paiz, com a condição de que as despezas de desconto fiquem 
a cargo da administração devedora. 

4. -Este pagamento deverà eft'ectuar-se, o mais tardar, 
quinze dias depois de ter sido reciprocamente approv'1da a conta 
geral. Qualquer administração que for credora de outra por 
uma quantia superior a 50.000 francos tera o direito de reclamar 
um pagamento, por conta ou saldo provisorio, que não exceda a 
tres qmtrtos da importancia do seu credito. Quanto isto se dô; de
verá a sua reclamação ser satisfeita no prazo de oito dias. 



750 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

XIV 

I. -As administrações dos paizes adherentes deverão com
municar umas as outras, por iuter-medio •la secretaria interna
cional da União Postal Unhersal e tres mezes, pelo menos, antes 
de entrar em execução o accordo, o seguinte : 

l •, a tabella e, quando seja caso disso, a taxa da conversão mo
netaria ou o curso que ellas appliquem em virtude do art. 2 do 
accordo; 

20, a uomenclatura das suas repartições postaes autorisadas a 
emittir e pagar vales internacionaes, ou o aviso de que todas as 
suas repartições tomam parte neste serviço ; 

3•, um t>xemplar da formula do vale que empregnrem; 
4•, a orthographia dos nomes dos numeros de I a 500, que 

possam set• escriptos por extenso, na lingua respectiva, nos va
les por ellas emittidos ; 

5•, a duração dos prazos findos os quaes a sua respectiva 
legislação titrá entrar definitivamente nos cofres do Estado a 
importancia dos vale:; cujo pagamento não ti ver sido reclamado 
pelos interessados ; 

6", quando apresentar-se o caso, o aviso da sua participação 
na permutação dos vales telegraphicos ; 

7•, a lista dos paizes com os quaes trocarem vales de correio. 
2. - Qualquer morliticnção ulteriormente adoptada, com rela

ção a um ou outro dos sete pontos acima mencionados, deverá ser 
notificada, sem demora, pela mesma fórma. 

XV 

I.- No intervallo que decorrer entre as reuniões previstas 
no art. 25 da Convenção principal, qualquer administração dos 
correios de um dos paizes adherentes terá o direito de dirigir ás 
outras administrações que tomarem parte neste serviço, por in
termrdio da secretctria intemacional, propostas relativas às 
disposições do presente regulamento. 

2.- Toda proposta será sujeita a processo determinado pelo 
artigo XXXIX do regulamento da Convenção principal. 

3.- Para se tornarem executarias, as propostas deverão 
reunir: 

1°, unanimidade de votos, ::;i se ti·atar da :uldição de novos 
artigos ou da modificação das disposições do pt·esente artigo o 
do3 artigos I I, X e X VI do presente regulamento ; 

2•, dous terços dos votos, si se tratar da modificação das dis
posições dos artigos!, III, IV, V, VI, IX e XI; 

3•, simples maiorit~. absoluta, si se tratar da. modificação dos 
outros artigos ou da interpretação das diversas •lisposições do 
prosente regulamento, salvo o Citso de litígio previsto no art. 23 
ila Convencão prlnclpal. 
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4.- As resoluções que se tomarem serão sanccionadas por 
uma simples notificação da secretaria internacional a todas as 
administrações da União. 

5.- Qualquer modificação ou resolução adoptada só será ex
ecutoria dous mezes, pelo menos, depois da sua notificação. 

XVI 

l.- O presente regulamento entrara em execução a contar 
do dia em que o accordo começar a vigorar. 

2.- Terá a mesma duração que o accordo, salvo si for reno-
vado, de commum harmonia, entre as partes interessadas. 

Feito em Vianna, aos 4 de julho de 1891. 
Pela Allemanha: Dr. V. Stephan.- Sachse.-Fritsch. 
Pela Republica Argentina: Carlos Calvo. 
Pela Austria: Obentraut.- Dr. Hofmann.- Dr.Lilienau.-

Habberger. 
Pela Hungria: P. Heim.- S. Schrimpf. 
Pela Belgica: Licl1tervekle. 
Pelo Brazil : Lui:: Betim Paes Leme. 
Pela Bulgaria : P. ltf. ltfattheen·. 
Pelo Chile: 
Pela Republicr. de Costa Rica : 
Pela Dinamarca e colonias dinamarquezas: Lund. 
Pelo Egypto: Y. Saba. 
Pela França : ltfontmarin.- J. de Selves.- Ansault. 
Pelas colonias fl'ancezas: G. Gabrié. 
Peht Italia: Emidio Chiaradia.- Felice Salivetto. 
Pelo Japão: Indo.- Fujita. 
Pela Republica da Liberia: B. de Steim.- W. J(oentzer.-

C. Goeddt. 
Pelo Luxemburgo: Mongcnast. 
Pela Noruega: Thb. Ileyerdahl. 
Pelos Paizes Baixos: Hofstede.- Barão wm der Felt:::. 
Pelas colonias neerlandezas : Johs I. Perk. 
Por Portugal e colonias portuguezas : GuilhBl·mino Augusto 

de Barros. 
Pela Romania: Coronel A_. Gorjean. 
Pelo Salvador : Lui:: Kehlmarm. 
Pelo Reino de Sião: Luan!J Suriya Nuvatr.- H. Keuche-

nius. 
Pela Suecia: E. von Krusmstjerna. 
PelaSuissa: Ed. Hõhn.- C. Delessert. 
Pela Regencia de Tunis : Montmarin. 
Pela Turquia : E. Petacci.- A. Fahri. 
Pelo Uruguay: Federico Susviela Guarch.- JosrJ G. Busto. 
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VIII 

CONVENÇÃO RELATIVA A PERMUTAÇÃO DE I~NCOl\IMENDAS POSTAES 

Concluída entre a Allemanha, Itepuhlica Argentina, Austria-Hungria, 
Belgica, 13razil, 13ulgaria, Chile, Republica da Colombia, Repuulica 
de Coil~t Rica, Dina111arca e colonias dinamarquezas, J<:~ypto, 
Franç<~. e colunias francezas, Grecia, Jiespanha, !Laha. Jtepubliea. !la 
Liberia, Luxemburgo, l\lontenegro, Noruega, l'ara:;nay. 1';1 izos 
Baixo~ o colonias neerlandezas, Portugal e colonias portuguezas, 
Romania, Salvador. s~rvia, Reino de Sião, Suecia, S11issa, Regencia 
de 'l'unis, Tur<Jnia, Urngnay e ~stados Unidos ele V cnezuela. 

Os abaixo assignados, plenipotenciarios dos govornos acima 
mencionados, em vista do art. 19 da Convenção principal, con
vieram, de commum accordo e sob reserva de ratitlcação, na 
seguinte Convenção: 

Art. 1 

1.- Podem ser expedidas, com a denominação de encommen
das postaes de um dos paizes acima mencionados para outro 
dos mesmos p:1izes, encommendas com ou sem valor declarado, 
até ao pe,;o de cinco kilogrammas. gssas encommendas poderão 
estar sujeitas ú cobrança. 

Por excepção, é licito a cada paiz : 
a) limitar a tros kilogrammas o poso •las encommc~11las atlmit

ti•hs em seu corroio; 
ú) não se encarregai' do oncommendas cnm •leclaraçlío do 

valor, encommendas sujeitas a cobrauça uem de en<:ommen•.las 
de di1llcil acondicionamento. 

Cada paiz fixar{t, na parte quo lhe tlisser rosp~Jito, o limito 
maximo da declaração de valor e tle cobrança, o 'lua! niio po
tlera, em caso algum, ser inferior a 500 francos. 

Nas relações entre dous ou mais paizes que tenham adaptado 
limites maximos t!iiferentes, o limite menos elevado é o que tio
verá ser seguitlo reciprocamente. 

2.- O regulamento d·J execução determinará as outras con
dições em que as encommendas serão atlmitt!tlas ao transporte, 
o designará principa.hnente as encommendas que deverão ser 
consideradas de ditHcil acondicionamento. 

Art. 2 

1.- A liberdade de transito será garantida no territorio de 
cada. um dos paizes adherentes, e a responsabilidade das admi
nistrações limitar-se-lw, ao que determina o art. 13, abaixo men
cionado. 

2. - Salvo accordo em contrario entre as administrações 
interessadas, a transmissão das encommendas postaes permu
htdas entre paizes não limitrophes far-se-ha a descoberto. 
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Art. 3 

I. - A administração do paiz de procedencia pagará a cada 
uma das administrações que tomarem parte no transito terrestre 
um premio de 50 centimos por encommenda postal. 

2. - Além disso, si houver um ou mais transportes marí
timos, a administração do paiz de procedencia será devedora, a. 
cada uma das repartições postaes fJUe tomaram parte no trans
porte marítimo, de um premio cuja importancia serit 1ixuda, 
por encommenda, em : 

25 centimos, por qualquer percurso que não exced<t a 500 mi-
lhas marítimas; · 

50 centimos, por qualquer percurso superior a 500 milhas 
marítimas, mas que não exceda a 1.000 milhas marítimas; 

I franco, por qualquer percurso superior a l.OUO milhas marí
timas, mas que não exceda a 3.000 milhas marítimas; 

2 francos, por qualquer percurso superior a 3.000 milhas marí
timas, mas que não exceda a 6.000 milh:1s marítimas; 

3 francos, por qualquer percmso superior a ô.OUO milhas ma-
ritimas. , 

Esses percursos serão calculados, l]uando o> h~ja, segundo a 
distancia média entre os portos respectivos dos dous paizes cor
respondentes. 

3. - Para as encommendas de difflcil acondicionamento, os 
abonos lixados nos§§ l e 2 precedentes sotfrerão o augmento 
de 50 °/n. 

4. - Independentemente destas dcspezas de transito, a admi
nistração do paiz de procedencia será devedora, a titulo de 
premio de segnro, pelas encommend<ts com valor declarado, a 
cada umn. das administrações que tomarem parte no transito 
terrestre ou marítimo com responsabilidade, de um premio pro
porcional igual ao que é cobrado pelas cartas com valor 
declarado. 

Art. 4 

A franquia das encommendas postaes será obrigatoria. 

Art. 5 

1. - A taxa das encommendas postaes compor-se-ha, por cada 
encommenda, de um premio que represente tantas vezes 50 cen
timos, ou o equivalente na moeda respectiva de cada paiz, 
quantas forem as repartições postaes que tomarem parte no 
transpor·te marítimo ; addicionanao-se, si for caso para isso, o 
premio marítimo previsto pelo § 2 do art. 3 precedente e as 
taxas e 1~remios mencionados nos paragraphos seguintes. 

Os eq Ul valeu tes serao fixados pelo regulamento de execução. 
2. - As encommendas de diJficil acondicionamento serão su

jeitas a uma taxtt indivisível de 50 "/o, que será arredondada, 
quando para isso haja motivo, por cinco centimos. 

Poder Executivo 1S~2 ~8 
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3. - A's encommendas com valor declarado será nddicionado 
um premio de seguro igual ao que é cobt•atlo pillas cartas com 
valor declarado. 

4. -Do remettente de uma encommen,la. sujeita á cobrança 
sorá cobrada nma taxa especial, que não poderá exceder a 20 
centimos por fràcção indivisível de 20 ft•atwos da importancia a 
cobrar. 

A' administração de proceden!lia abonará :t administração de 
destino meio por cento d;~ importancia de c,da cobrança, conver
tendo as fracções de meio tlecimo ( cint~o centimos) em meio 
decimo integral. A quota-parte da administmção destinataria 
não deverá nunca ser infBI'ior a 10 centimos por cobrança. 

5. -Como medi,ln de transição, cad<1 um dos paize;; adhe
rentes terit a facnldnde de npplicar as encomméndas postaes 
procedentes das suas repartições, ou a ella destinadas, uma taxu. 
addicional de 25 centimos por cncommenda. 

Por excepção, essa taxa addicional podera ser elevada a 75 
centimos no maximo para a Republic't Argentina, Brazil, Chile, 
Colomhia, colonias neerlandezail, Paraguay, Persia, Salvador, 
Sião, Suecia, Turquia d' Asia, Uruguay e Venezuela. 

6.- O transporte entre a Françtt continental pot• um lado, a 
Algeria e a Corsega por outro, dara igualmente logar a uma 
taxa addtcional de 25 centimos por encommenda .. 

7.- O remettente de uma cncommend;t postal poderá exigir 
um aviso de recepção, pagando adeant~vlam·lllte um premio lixo 
de 25 centimos no maximo. Esse premio pertencerá integral
mente á administraçi'i.o do paiz da procedencia. 

Art. 6 

A administração expedidora creditará por cada encommenda : 
a) á administração destinataria 50 centimos, com o accrescimo, 

si for caso para isso, das taxas addicionaes previstas nos§§ 2, 5 
e 6 do art. 5 precedente, da quota-parte do premio de cobrança, 
fixada no § 4 deste artigo e de um premio de cinco centimos por 
cada somma de 300 francos ou fracção de 300 francos de valor 
declarado; 

b) eventualmente, a cada administração intermediaria os pre
mios fixados pelo art. 3. 

Art. 7 

Ao paiz de destino será permittido cobrar, pela entrega em 
domicilio e para cumprimento das formalidades da <1lfandega, um 
premio cuja importancia total não poderá exceder a 25 centimos 
por encommenda. Salvo accordo em contrario entre as adminis
trações interessadas, essa taxa será cobrada do destinatario na 
occasião da entrega da encommen.la. 

Art. 8 

1.- A pedido dos remettentes, as encommendas serão entre
gues em domicilio por um portador especial, immediatamente 
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depois da sua chegada, nos paizes da União cujas administrações 
convenham em se encarregar desse serviço em suas relações 
reciprocas. 

Esses objectos, que serão qualificados « expressos ~. ficarão su
jeitos a uma taxa especial ; esta taxa será fixada em 50 centimos 
e deverá ser integral e adeantadamente paga pelo remettente, 
além da taxa ordinaria, quer a encommenda possa, ou não, ser 
entregue ao destinatario, ou sómente avisada pelo expresso no 
paiz de destino. Ella fará parte das >antagens pertencentes 
a esse paiz. 

2.- Quando a encommenda for destinada a uma localidade 
que não possua correio, a administração destinataria poder·á co
brar, pela entrega da encommenda ou pelo aviso convidando o 
destinatario a vir retiral-a, uma taxa supplementar que poderá. 
elevar·se até ao preço fixado para a entrega por expresso em seu 
serviço interno, deduzida a taxa lixa paga pelo remettente ou o 
seu equivalente na moeda do paiz que cobrar essa taxa supple
mentRr. 

3.- A entreg-a ou remess:t de um aviso convidando o destina
tario só sara experimentada uma unica vez. Si o resultado for 
infructifero, a encommenda deixará. de ser consideradtt como ex
presso e sua entrega effectuar-se-ha nas condições estipuladas 
vara as encommendas ordinarias. 

4.- Si uma encommenda de tal especie for, por motivo de mu
dança de domicilio do destinatario, reexpedida a outro paiz, 
sem que a entrega por expresso tenha sido tentada., a taxa fixa 
paga pelo remettente será abonada ao novo paiz de destino, si 
este conveio em se encarregar da entrega por expresso ; no caso 
contrario, essa taxa pertencerá á administração do paiz de pri
meiro destino, como si se tratasse de encommendas cabidas em 
refugo. 

Art. 9 

1.- As encommendas a que se applica a presente Con
venção não poderão ser oneradas de nenhum outro premio postal, 
além dos previstos pelos arts. 3, 5 e 7 precedentes e pelo art. 11 
abaixo mencionado. 

2.- Os direitos de alfandega deverão ser pagos pelos desti
natario.> das encommendas. Todavb, nas relaçõ JS entre admi
nistrações que se acharem de accordo a esse respeito, os re
mettentes poderão tomar sob sua conta os direito:; de que se 
trata, mediante declaração prévia ao correio de origem. Neste 
caso, deverão pagar successivamente, a pedido do correio de 
destino, as quantias indicadas por este ultimo. 

Art. 10 

1.- O remettente de uma encommenda postal poderá fazer 
retiral-a do cm·reio ou modificar-lhe o endereço, nas condições 
e com as formalidades determinadas para as correspondencias 
pelo art. 9 da Convenção principal, accrescendo que, si ore-
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mettente pedir a d.evolução ou a reexpedição de uma encom
menda, será obrigado a garantir adeantadamente o pagamento 
da taxa devida para a nova transmissão. 

2.- Cada administração ficará autorisada a restringir o 
direito de modificação de endereço ás encommendas cuja decla
ração de -valor não exceda a 500 francos. 

Art. li 

1.- A reexpedição, do um paiz para outro, de encom
mendas postaes, por motivo de mudança de residencia dos des
tinatarios, bem como a clevolução das encommendas postaes 
cabidas em refugo, dará logar á cobran;;a supplementar das 
taxas fixadas pelos§§ I, 2, 3, 5 e 6 do art. 5, por conta dos 
destinatario~, ou, si for caso para isso, dos remettentes, sem pre
juízo do reembolso dos direitos de alfandega ou de outras des
pezas especiaes (despezas de armazenagem, despezas de forma
lidades de alfandega, etc.) 

2.- Em caso de reexpedição de uma encommenda sujeita á 
cobrança, a quota-parte do premio da cobrança, a abonar pelo 
correio de origem ao correio de primitivo destino, deverá ser 
creditada pelo dito correio ao de destino definitivo. 

Art. 12 

1.- E' prohibido expedir por intermedio do correio encom
mendas contendo quer cartas ou notas com caracter de cor
responàencia, quer objectos cuja admissão não seja autorisada 
pelas leis ou regulamentos de ~l)fan<lega. ou outros. E' igual
mente prohibido expedir dinheiro em metal, artigos de ouro e 
prata, e outros objectos preciosos, nas encommendas sem valor 
dedurado, destinados a paizcs qu~ admittem a declaração de 
valor. Todavia. é permittlclo inserir no objecto a fadurcL aberta 
reduzida ás enunciações constitutivas da. factura. 

2.- No caso em que uma. encommendct comprehendicla em 
uma destas prohibições seja entregue por uma das administrações 
da União a outra administraçilo da União, esta procederá de 
modo e nas fórmas previstas por sua legislação e por seus regu
lamentos internos. 

Art. 13 

1.- Salvo caso de força maior, quando uma encommenda 
postal perder-se, for subtrahida ou avariada, o remettente 
e, na sua falta ou a pedido deste, o destinatario terá direit~ 
a nma indemnização correspondente á importancia real da perda 
ou da avaria, sem que essa indemnização possa exceder nas 
encommendas ordinarias, a 15 ou 25 francos, conforme' seu 
peso exceda ou não a tres kilogrammas, e nas encommendas com 
valor declarado, a importancia do valor . 

. O. re~etten~e . d~ uma encommenda perdida terá, além disso, 
d1re1to a resbtmçao das despezas de expedição, 
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2.- Os paizes dispostos a se encarregarem dos riscos que 
possam resultar do caso da força maior, são autorisados por assa 
motivo a cobrar, das encommendas com valor declarado, uma taxa 
addicionalnas condições determinadas pelo art. 11 § 2 do accordo 
relativo á permutação de cartas e encommenda<> com valor de
clarado. 

3.- A obrigação de pagar a indemnização C~tberá a adminis
tração da que depender o correio expedidor. A esta administração 
ficara reservado o recurso par;t a administração respons:wel, 
isto é, para a administração em cujo territorio ou serviço sue
cedeu a perda, subtracção ou avaria. 

No caso em que o correio responsavel notifique ao correio ex
pedidor que não effectua o pagamento, deverá reemholsrtr a este 
ultimo das despezas que resultem da falta da pagamento. 

4.- Até pt•ova em contrario, a responsabilidade pertencerá á 
administração que, tendo recebido a encommenda sem fazer 
observaç;Io, não puder provar nem a entrega ao destinatario, 
nem, quando a houver, a transmissão regular á administração 
seguinte. 

5.- O pagamento da indemnização pela a•lminislração expe
didora devera realizar-se o mais cedo possível, e, o mais tardar, 
no prazo de um anuo, a contar do dia da reclamaçilo. A admi
nistr;lção responsaval será obrigada a reembolsar, sem demora, 
á administração expedidora, a importancia da indemnização paga 
por esta. 

6.- Fica entendido que a reclamação só será admittida du
rante o prazo de um armo, a contar da entrega 1ht encommenda 
no correw; passado esse prazo, o reclamante não tera direito a 
indemnização alguma. 

7.- Si a perda ou avaria deu-se durante o transporte entre as 
repartições de permuta de dnus paizes limitrophes, sem que se 
possa precisar em qual dos dous territorios succedeu o facto, as 
duas administrações em questão repartirão entre si o prejuízo. 

8.- As administrações deixarão de ser responsaveis pelas en
commendas postaes, df'sde que os interessados as receLam. 

Art. 14 

Sera prohibida qualquer declaração fraudulenta de valor su
perioe ao valor real do conteúdo de uma encommenda. gm caso 
ae declaração fraudulenta desta natureza, o remettente perderà 
todo o direito a indemnização, sem prej~izo das diligencias judi
ciaes estipuladas pela legislação do paiz de origem. 

Art. 15 

Cada administração poderá, em circumstancias extraordinarias, 
que tal medida justifiquem, suspender temporariamente o serviço 
das encommendas postaes, de uma maneira geral ou parcial, com 
a condição de dar disso immediatamente aviso, si neces;; tr·io for, 
pelo telegt•apho, á administração ou administrações interessadas. 
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Art. 16 

A legislação interna de cada um dos paizes adherentes conti
nuará a ser applicada a tudo que não estiver previsto pelas 
estipulações contidas na presente Convenção. 

Art. 17 

l.- As estipulações da presente Convenção não restringem o 
direito que teem as partes c:mtt•actantes de manter e celebrar con
venções especiaes, bem como de manter e estabelecer uniões mais 
intimas, no sentido de melhorar o serviço das encommendas 
postaes .. 

2.- Todavia, as administrações dos paizes que tomaram parte 
na presente Convenção e que entreteem troca de encommendas 
postaes com paizes não adherentes, poderão consentir que todas as 
outras administrações que tomaram parte se aproveitem dessas 
relações pat•a a permuta das encommendas postaes com esses 
ultimos paizes. 

Art. 18 

1.- Os paizes da União Postal Universal que não tomaram 
parte na presente Convenção são admittidos a adherir a esta, 
mediante pedido e na fórma prescripta pelo art. 24 da Conven
ção principal, na parte relativa ás adhesões á União Postal 
Universal. 

2.- Todavia, si o paiz que desejar adherir á presente Con
venção exigir a faculdade de cobrar uma taxa addicional supe
rior a 25 centimos por encommenda, o governo da Confede
ração Suissa submettera o pedido de adhesão a todos os paizes 
adherentes. Este pedido será considerado com admittido, si, 
durante o prazo de seis mezes, não se tiver apresentado obje
cção alguma. 

Art. 19 

As administrações dos correios dos paizes adherentes designa
rão as repartições ou localidades que adraittirem para a permu
tação internacional de encommendas postaes ; regularão o modo 
de transmissão de taes encommendas e prescreverão todas as 
outras medidas necessarias para assegurar a execução da pre
sente Convenção. 

Art. 20 

A presente Convenção. ficará sujeita ás condições de revisão 
determinadas pelo art. 25 da Convenção principal. 

Art. 21 

1.- No intervallo que decorar entre as reuniões previstas 
no art. 25 da Convenção principal, qualquer administração dos 
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correios de um dos paizes adherentes terá o direito de diri~ir ás 
outras administr·aGões que tomam parte no mesmo serviço, por 
intermedio da Secretrtria Internacional, propostas concernentes 
ao serviço das encommendas postaes. 

2.- Toda propo,;ta estaJ'a sujeita ao processo determinado no 
§ 2 do art. 26 da. Conven<;ão principal. 

3.- Pura se tornarem executorins, as propostas deverão reunir: 
a) unanimidade de votos, si se tl•atar da addição de novos arti

gos, da modificação !lo presente artigo ou das disposições 1los 
arts. I, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, lO, 1~. 13, 14, 15, 20 e 22 d:t 
presente ConvençKo; 

b) dons terços dos votos, si se tratar da modificação das llis
posições da presente Convenção que não sejam as dos artigos 
citado~ e do presente at·ti~o ; 

c) simples Jn<Lioria ab~olut;t, si se tratar da interpretação das 
disposições da presente Convenção, salvo o caso de litígio previsto 
no art. 23 da Convenção principal. 

4.- As resoluções que forem tomadas serão sanccionadas, 
nos dons primeiro:> casos por um;t declaraç;lo diplomatica, e, no 
terceiro caso. por um;t notificação administmtiva, segundo a 
fórma indicada no art. 26 t.ht Convenção principal. 

Qualquer modificação ou resolução só set·a executaria dons 
mezes, pelo menos, depois da sua notificação. 

Art. 22 

1.- A presente Convenção será posta em execução em 1 de 
julho de 1892. 

2.- Terá a mesma duração que a Convenção principal, sem 
prejuizo do direito reservado a c tda paiz adherente de retirar-se 
de~ta Convenção J!lediante aviso dado com um anno de ante
cerlnncia por seu gov .. rno ao governo da ConfetleJ-ação Suissa. 

3.- S:~rão 1lerogadas, a parti1· do dia em que :t presente Con
venção for posta em execução, todas as disposições estabelecidas 
antBriormente entre os diversos paizns adhet·entes ou entr·e 
su:ts administrações, nm<t v,z que não se conciliem com os 
termos da preseHte Convenção, sem prejuízo dos direitos reser
vados pelos precedentes arts. 16 e 17. 

A presente Convenção será ratificada logo que seja pos
sível. 

Em fé do que, os plenipotenciarios dos paizes acima enumerados 
firmaram o presente at~cordo em Vierma, aos 4 de julho de 1891. 

Pela Allemanha. Dr. V. St~phan.- Sachse.- Fritsch. 
PJla Republictt Arg-entin<t: Carlos Cnlvo. 
Pela Austria: Obéntmut.- Dr. Hofmann.- Dr. Lilienau.-

Habberger. 
Pela Hungria: P. Heim.- S. Schrimpf. 
Pela Bfllgica : Lichte•·velrle. 
Pelo Brazil: Lui:: Betim Paes Leme. 
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Pela Bulgaria: P. M. Jfattheetf. 
Pelo Chile: 
Pela Republica de Costa Rica: 
Pela Dinamarca e colonias dinamarquezas: Lund. 
Pelo Egypto: Y. Sabn. 
Pela França: .llfontmarin.- J. de Selves.- Ansault. 
Pelas colonias t'rancezas: G. Gabrie. 
Pela Italia: Emílio Chiaradia.- Felice Salivetto. 
Pelo Japão: Indo.- Fujit'l. 
Pela Republica !la Liberia: B. de Steim.- W. Koentzcr.-

C. Goedelt. . 
Pelo Luxemburgo: Mongenast. 
Pelo Montenegro: Obcntraut.- Dr. Jlofmann.- Dl'. Lilienau. 

- Habberge;·. 
Pela Noruega: Tltb. Ileyerdahl. 
Pelo Paraguay: · 
Pelos Paizes Baixos: Hofstede.- Bania van de1· Felt;;, 
Pelas colonias neerlandezas: Jhos I. Ferk. 
Por P01·tugal e colonias portuguezas: Gt~illwnnino Augusto 

tle Ban·os. 
Pel• Romania: Coronel A. Gorjean.- S. Dimitrescu. 
Pelo Salvador: Lui;; Kehlmann. 
Pela Servia: Sveto;;ar I. Gvo;rlitch.- Et. W. Popovitch. 
Pelo Reino do Siã.o: L11ang Sw·iya ~Y1rvatr.-ll. l{cucTtenius. 
Pela ~nocia: E. vo11 l{ruscnstjenw. 
Pela Suissa: Ed. Hiíhn.- C. Delesse1·t. 
Pela Regencia de Tunis: .lfontmarin. 
Pela Tm'q1Iia: E. Petacci.- A. Fah;·i. 
Pelo Ur·uguay: Fedc;·ico Susviela Guwrch.- Jose G. Busto. 
Pelos Estados Unidos lle Venezuela: (iu·los Mat:.c11mier. 

IX 

PROTOCOLLO FINAL 

Ao procederem á assignatura da Convenção firmada MSta 
data relativamente à permutaçfi.o de encommend:ts postaes, os 
plenipotenciarios conviemm no seguinte: 

O paiz cujo correio se não encat'rega do transrorte das pe
quGnM encommendas e que adhc,rir á Convenção acima mencio
na,Ja, ter~t a faculdade de C.tzt3r l'lxecutal' ~B suas cla.usui<IS pelas 
empre7.as de estradas de ferro wle nave~açi'io. Po•ler:i. ao mesmo 
tempo limitar esse serviço its encommenrlas procedentes ou desti
nadas a loca!Htdes servidas por essas emprezas. 

A administração postal desse p:tiz deverá entender-se com as 
emprezts de estradas de ferro o de navegação, afim de asse
gurar a completa execução por p:wte !lellas, de to•las as clausulas 
da convenção, especialmente afim dG organizar o serviço de per
mutação na fronteira. 
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Ella lhes servirá de intermediaria em todas as relações com 
as administrações postaes dos outros paizes contractantes e com 
a secretaria internacional. 

Em firmeza do que, os plenipotenciarios lavraram o presente 
protocollo final quo terá a mesma força e valor como si as 
aisposições nelle contidas estivessem inseridas na Convenção, 
e o firmar·am em um exemplar que ficarú, depositado nos ar
chivos do g-overno austríaco e do qual será enviatla uma cópb a 
cadt\ uma das partes. 

Vienna, 4 de julho de 1891. 
Pela Allemnnha e protectorados allemães: Dr. V. Stl'plim>.

Sachse.-Fritsch. 
Pela Republica Argentina: Carlos Calvo. 
Pela Austria: Obentraut.-Dr. Hofmann.-Dr. Lilienau.-Hab-

berger. 
Pela Hungria: P. lleim.-S. Sclu·impf. 
Pela Belgica: Lichtervelrle. 
Pelo Brazil: Lui• Betim Paes Leme. 
Pela Bulgaria: P. ill. ltfattheetf: 
Pelo Chile: 
Pela Repuhlica da Colombia: G. JIIichelsen. 
Pola Ropnhlic t de Costa l{.ica: 
Pcht Dinamarca e colonia tlinamar'rJuezas: Lunrl. 
Pelo Egypto: Y. Saba. 
Pela Hespanlm: Federico Bas. 
Pela !:+'rança: llfont.narin.-J. de Selves.-A.nsault. 
Pelus colonias fr·anceztlS: G. Gabrid. 
Pela Grecia: J. Georgantas. 
Peh1 !ta lia: Emidio Chiamrlia.-Felice Salivetto. 
Pela. n.epuLlica tb Liberia: B. de Steim .-W. Koent~et .-C. 

Goedelt. 
Pelo Luxemburgo: MongP-na.~t. 
Pelo Montenegro: Obentmut.-Dr. Hofmann.-Dr. Lilienou.-

Habberyer. 
Pebt Noruega: Thb. Heyenlahl. 
Pelo Paraguay: 
Pelos Pnizes Baixrs: Hofstede.-Bal·,io van de1· Felt;. 
Pelas colonias neerlamlüíms: Johs I. Perk. 
Por Portugal e colonias portuguezas: Guilhermino Augusto de 

Ban·os. 
Pela Romania: Coronel A. Gotjean.-S. Dimitrescu. 
Pelo Salvador: Luiz Kehlmnnn. 
Pela Servia: Sveto:;ar I. Gvosditch,-Et. 1-V. Popovitcr~. 
Pr)lo Reino de Sião: Luang Suriya Nuvatr.-Il. J(euchenius. 
Pela Suecia: E. von Krusenstjerna. 
Pela Suissa: Ed. Hóhn.-C. Delessert. 
Pela Regeneia (h Tnni:;: Montmarin. 
Peht Turquia: E. Petacci.-A. Falwi. 
Pelo Ur·uguny: Fecle1·ico Susviela Guarch.-Josd G. Busto. 
Pelos Estados Unidos de Venezuela: Carlos llfat:;enaúet·. 
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X 

REGULAMENTO DE DETALHE E DE ORDEM PARA A EXECUÇÃO DA CON
VENÇÃO REf,ATIVAÁ PERMUTAÇÃO DAS ENCOMMENDAS POSTAES 

Concluído entre a Allemanha, Republica Argentina, Austria-Hnngria, 
Belgica, llrazil, llulgaria, Chile, H.epublica da Colombia, ReputJiica 
de Costa H.ica, Oinamarca e colonias dinamarqueLas, h:gypto, 
França e colonias francezas, Grecia, Hespanha, Italia, Republica 
da Liberia, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Paraguay, Paizes 
Baixos e colonias neerlandezas, Portug-al e colonias portuguezas, 
Romania, Salvador, Servia, Reino de Sião, Suecia, S uissa, Regencia 
.de 'l'unis, Turquia e h:stados Unidos de Venezuela. 

1.- As administrações postaes dos paizes adherentes, que tive
rem serviços m<tritimos regulares, designarão ás administrações 
dos outros paizes adherentes quaes de~~es serviços poderiio ser 
utilisados para o transporte das encommendas postaes, indicando 
as respectivas distancias. 

2.- As administrações dos paizes adherentes communicarão 
umas as outras, por meio de quadros conformes ao modelo A 
annexo a este regulamento, o seguinte : . 

a) a nomenclatura dos paizes para os quaes poderão servir de 
intermediarias no transporte das encommendas postaes; 

b) as vias de expedição para as ditas eucommenda~, desde a 
entrada destas em seus territorios ou em seus correios ; 

c) a totalidade das despezas que lhes deverão ser abonadas por 
esse motivo, pela admiuh;trução que lhes entregar as encom
mendas, seg1mdo o paiz a que estas se destinem. 

3.-Em vista dos quad1·os A recebidos das administrações cor
respondentes, cada administração determinará us vias que em
pregara para a. transmissão das suas eucommenda.s e as taxas 
que deverá receber dos remettentes, segun•lo as condições em 
que for etfectuado o transporte intermediaria. 

4.- Cada administração deverá, além disso, fazer conhecer di
rectamente a primeira w:uinistração intermedia.ria quaes os 
paizes para onde se propõe expedir-lhe encommendas. 

5.- Uada administração devera communicar as admiuistrações 
adherentes quaes os oQjectos cuja entrada em seu paiz não é 
autorisada pelas leis ou regulamentos. 

11 

1.- Em cumprimento do arf. 5, § I, da Convenção relativa 
ãs encommendas postaes, as administrações dos pa.izes adhe-
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rentes que não tiverem o franco como unidade monetaria co
brarão as suas taxas conforme os seguintes equivalentes : 

P.UZES ;.>\) CBN'llliiO~ 25 CENTIMOS 

20 pfcnnig. Allemanha ............................... lO pfcnnig. 
Protectorados allemães: 

Africa oriental ...................... .... l 
Camerour:n·· ..... .• • •• .•. • •.... .•• . .• . . . . 'tO pfennig. 
Nova Gumé ........................... . 
Togo ................. .................. ] 
Republica Argentina ..................... 16 centavo~. 8 cent,.vos. 
Anstria. Hungria .......................... ~') keuzer. 13 keuzer, 
Brazil .................................... 200 réis. 100 réis. 

20 pfennig. 

Chile ..................................... tO centavos. 5 centavos. 
Colombia. ................................. !O centavos. 5 centavos. 
Dma.marca. ............................... 36 õre. !8 ore. 
Antilhas dia tmarquezas .................. 10 cents. :, ccnts. 
Egypto .................................. 2 phstras. t piastm. 
Liberia ................................... fi) cents. 5 cents. 
Montenegro .............................. 10 sol di. !O sol di. 
Norue.~a ......•....•......••............. 3·) ijre. tS ore. 
Paizes Baixos ........•...........•...•... 2l cents. t2 ~~ cents. 
Colonias neerlandezas .................... ~~ cents. 12 ~ ccnts. 
Paraguny ................................ LO centavos. 'i centavos. 
Po

1
rtudgal ................................. 100 réis. 50 réist. J.., 

Sava or ................................. to centavos de 5 cen avos 

Sião ..................................... . 
peso, peso. 

15 atts. 7 ~~ att~. 
Suecia .... ...........•...•....•........... 3.l üre. 18 õre. 

2 piastras (80 pa- t piastra (40 
ras). ras). 

Uruguay ................................. 10 centesimos. ; centesimos. 

Turquia ................................ .. pa-

2. -Em caso de mudança de systema morwt<trio em um dos 
paizes acima mencionados, a administração desse paiz deverá 
entender-se com a administração dos correios suis~os afim de 
modificar os equivalentes supra indicados; a esta ultima adminis
tração iocumbir'á notificar a modificação a todas as outras 
administrações da União, por intermedio da secrebria inter
nacional. 

3. -Qualquer administração terá a faculdade de usar, si jul
gar necessario, do disposto no paragrapho precedente, em casu 
de modificação importante no valor de sua moeda. 

111 

I. -Serão consideradas de difficil acondicionamento: 
a) as encommendas que excederem a 1 m,50 em qualquer dos 

seus lados; 
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b) as encommendas que, pelo formato, não se prestem facil
mente a reunir-se com as outras que forem volumosr.s, ou que 
exigirem precauções especiaes, taes como: plantas e arbustos em 
cestos, gaiolas ''asias ou contendo animaes vivos, fardos de cai
xas vasias para charutos, caixas para chapéo, de papelão ou 
madeira, peças de mobilia, obras de verga, jardineiras, ca!'l'ua
gens de crianças, arcos, velocípedes, etc. 

2. - A's administrnções interessadas ficará reservada a facul
dade de limitar a 60 centimetros o maximo de dimensão, em 
qualquer sentido, das encommendas postaes permutadas entre 
paizes que não admiti em encommendas de difficil accommodação. 
Fic;trá J•eservada, além disso, às administrações que empregarem 
tmnsportes marítimos, a faculdade de limitar a 20 decímetros 
cubicos o volume das encommendas destinadas a ser expedidas 
por seus ser\·iços maritimos. 

3.- Quanto ao calculo exacto do volume, do peso ou da dimen
são das encommendas postaes, deverá prevalecer o que disser a 
repartição expedidora, salvo erro evidente. 

IV 

Serão excluídas do transporte as encommendas contendo mate
rias explosivas ou inflammaveis e, em geral, os ohjectos que 
olfereçam perig"o na expedição. 

A's administrações interessadas ficará reservada a facultlade 
de entenrlerem-se sobre o ti·ansporte das capsulas e cartuchos 
metallicos par;t as armas de fogo portateb c artefactos inexplo
sivos de artilharia. 

Esses objectos •leverão ser fortemente amarrados, no interior 
e exterior, em caixas ou barris, e ser indi~:t<lo~ tanto no boletim 
de expedição como nos respectivos sobrescriptos. 

v 

I.- Para ser admittida ao transporte qualf1uer encommenda, 
deverá: 

to, indicar o endereço exacto do destinatario; os endereços a 
lapis não serão permittídos. Quando se tratar de en.~ornmendas 
contendo moe•las, objectos de ouro ou prata ou outros oiJjectos 
preciosos, o referido endereço deverá ser escripto na propria 
capa da encommenda; 

2°, ser embrulhada de modo que resista durante o percurso e 
preserve, convenientemente, o seu conteútlo. Esta operação será 
feita em co:Idições tacs que se tome impossível devassar o con
teúrlo sem que fiquem vestígios apparcntes de violação; 

3°, ser marcad:L com sínete applícarlo sobre lacre, ou chumbo, 
ou de outro modo qualquer que tenha a marca ou signal par
ticular do remettente; 
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4", em caso de declaração de valor, indicar essa declaração no 
endereço em francos e centimos ou na moeda do paiz de pro
cadencia, sem rasura nem entrelinhas, embora resalvaflas. 
Quando a declarnção for indicada em uma moeda que niio seja o 
franco, o remettente ou o correio do paiz de procetlencia será 
obrigado a reduzil-:L ~t esta ultima moeda, ao par, indicando, 
por meio de novos alga~ismos ?o !locados .ao lado ou e"!. baixo d~s 
algarismos representativos da rmportancm da declaraçao, o eqm
valente desta em francos e centimos. 

2.- O;; líquidos e os corpos gordurosos de facil liquofacção 
serão expfldidos em um recipiente duplo. Entre o primeiro (gar
rafa, frasco, vaso, caixa, etc.) e o segundo (caixa de rnetal ou de 
madeira consistente) será reservado um espaço que será cheio 
de serrarlura, farelo ou de qualquer outra mataria absorvente. 
Este modo de acondicionamento será usado, particularmente, nas 
remessas destinadas a paizes de além-mar. 

VI 

1.- Cada encommenda deverá ser acompanhada de um bo
letim ue expedição e de declar;1ções para a alfandega, conformes 
ou analogas aos modelos B e C juntos. As administrnç!íes in
formarão umas ás outras sobre o numero de taes declamções, que 
dever·à ser fornecido, segundo o paiz de destino de cada encom
men<la. 

O remettente poderiL accresccntar no talão do boletim d·~ expe
dição communicações relativas á remessa, com a condição, porém, 
de que a legislação do paiz de procedencia ou de destino a isso 
não se 0pponha. 

2.- Uat só boletim de expedição c, quando as !ois da alfan
doga o permittarn, uma só declarnção para a alfawlega (mmli
festo), poderão servir para tres encornmendas, no maximo, pro
cedentes do mesmo remettente e dirigidas ao rne~mo destina
tario, comtanto que nenhuma de taes encommendas esteja su
jeita ú cobrança, nem as encommendas com declaração tle valor 
sejam reunidas a encommendas sem valor uechrado. 

3.- As formulas dos boletins de expedição que não forem 
impressas em língua franceza deverão conter um::t traducção 
sublinear nessa lingua. 

4.- os boletins de expedição que acompanharem as cn~om
mencl<lS com valor declarado deverão levar, com relação a eada 
encommenda, a impressão do sinete que serviu para fechar 
o volume, bem como a indicação do valor declaratlo, segundo 
as regras mencionadas no n. 4 do artigo V l do presente re
gulamento. 

O peso ex:1cto em kilogrammas e grammas de cada encom
menda com valot' declarado deverá ser escripto, pelo corr<~io 
de procedencia, tanto no endereço da cncommenrla, como no 
boletim de expeLlição, no logar da formula reserva<.lo par<~ esse 
fim. 
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5.- As administrações interessadas não se responsabilisarão 
pela exactidão das declarações para a alfandega (manifesto). 

VII 

1.- A cada encommenda, bem como ao seu respectivo 
boletim de expedição, devera ser collado um rotulo conforme ou 
analogo ao modelo D annexo ao presente regulamento, no 
qual serão indicados o numero do registro e o nome da repar
tição de procedencia. 

2.- Além disso, o boletim de expedição será marcado pela 
repartição de procedencia, do lado do endereço, com o carimbo 
indicando o logar e a data da entreS'a da encommenda. 

3.- A cada encommenda com valOr declarado ou sujeita á 
cobrança dever-se-ha collar um rotulo vermelho com a declaração 
« Valeur déclarée » ou« Remboursement ~ em caracteres latinos. 

4.- As encommendas que tenham de ser remettidas por ex
pressos serão marcadas, do mesmo modo que o respectivo boletim 
de expedição, com um carimbo, e se lhes collará um rotulo com 
a palavra, em grandes caracteres: « Expres :.. 

5. - Quando as encommendas contiverem moedas, objectos de 
ouro ou prata, ou outros objectos preciosos, os rotulos prescriptos 
pelos §§ I, 3 e 4 precedentes deverão ser collocados espaçada
mente, afim de que não possam servir para occultar qualquer es
trago da encommenda. Outrosim, os referidos rotulos não deverão 
ser dobrados sobre as duas faces do envoltorio, de modo que 
cubram a respectiva borda. 

VIII 

I.- As encommendas que tiverem de ser entregues aos desti
natarios, livres de direitos, deverão ter no endereço e nos re
spectivos boletins de expedição a indicação: «.A' remettre franc de 
droits:.. 

2. - As repartições de expedição cobrarão dos remettentes um 
signal sutflciente ; reunirão aos documentos que tenham de ser 
enviados um boletim de franquia do modelo conforme ou analogo 
ao modelo E annexo ao presente regulamento. Depois da entrega 
do objecto, a repartição destinataria completará o boletim ae 
franquia com a discriminação das despezas devidas e se creditará 
adeantadamente para com a repartição de expedição, segundo o 
disposto no artigo XIV do presente regulamento, relativamente 
ás enc0mmendas reexpedidas ; o boletim de franquia deverá ser 
annexo á folha organizada pela administração destinataria e 
por cada uma das administrações intermediarias, quando as haja. 

IX 

I. -A troca das encommendas postaes entre paizes limitro
phes, ou ligados entre si por um serviço marítimo directo, efté-
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ctuar~se-ha pelas repartições que as administrações interessadas 
designarem. 

2. -Nas relações entre paizes separados por um ou mais ter
ritorios intermediarios, as encommendas postaes deverão seguir 
as vias estabelecidas pelas administrações interessadas; as ditas 
encommendas serão entregues a descoberto á primeira admini
stração intermediaria, a não ser que as administrações interessa
das se tenham combinado p:tra remettel-as dentro de saccos, 
cestos ou compartimentos fechados, acompanhadas de guias di
rectas. 

X 

l. - As encommendas postaes serão mencionadas pelo correio 
remettente em uma guia conforme ao modelo F annexo ao pre
sente regulamento, com todos os promenores que esta formula 
admittir. 

Os boletins de expedição e as declarações para a ai fandega 
(manifesto), bem como os avisos de recepção, seriio appensos á 
guia. 

2.- A importancia dos reembolsos só será indicada na guia 
para scientificação. A conta dos reembolsos será feita directa
mente entre as administrações de partida e de chegada. 

XI 

Quando uma encommenda postal for sujeita á reclamação de 
aviso de recepção, o correio de procedencia escreverá na mesma 
encommenda, de modo bem visível, a declaração « A vis de ré
ception, ou a marcará com um carimbo contendo as lettras 
«A. R.» 

Os avisos de recepção serão organizados pelos correios de des
tino, que os transmittirão quer directamente, quer por inter
media dos correios de permuta, aos correios de procedencia, que 
os farão chegar aos remettentes. 

XII 

Por occasião de receber uma guia, o correio d~stinatario pro~ 
cederá á verificação das encommendas postaes e dos diversos 
documentos mencionados na mesma guia, e accusará as faltas 
de encommenrlas ou outras irregularidades. si as houver, por 
meio de uma formula conforme ao modelo G annexo ao presente 
regulamento, seguindo as regras estabelecidas, para os objectos 
com valor declarado, no artigo IX do regulamento para o accordo 
relativo aos valores declarados. 

As ditrerença!il de pouca importancia quanto ao volume, dimen
são e peso serão apenas assignaladas pelo boletim de veriticação. 
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XIII 

1.-A importancia a receber de uma enc~mmenda sujei ta. á 
cobrança deverá ser indicada, na moeda do pmz_ de procede~c~a, 
no endereço d:t dita encommenda e no seu bolehm de expedtçao, 
sem rasura nem entrelinhas, embora resalvadas. Tanto no bo
letim, como no aviso, será co!lado um rotulo vermelho com a 
palavra« R.emboursemeot "· 

2.- Qualquer encommenda sujeita â. cobrança deverá ser ex
pedida, acompanhada de um aviso, conforme ou analogo ao mo-
delo H annexo ao presente regulamento. . 

3.- Immediatamente depois de ter sido cobrada a importanCia 
de uma encommenda sujeita â. cobrança, o correio de~tinatario 
devolverá o referido aviso ao correio remettente. 

4.- No caso que o destinatario não sati:>faça a importancia de 
uma encommenda sujeita a cobrança no prazo de sete dias nas 
relações entre paizes da Europa, e no prazo de quinze dias nas 
relações dos paizes da Europa com os paizes fóra da Europa e 
destes ultimos paizes entre si, a contat• do dia da chegada da 
encommenda, esta será considerada como cahi1la em refugo, de 
conformidade com o artigo XIV, § 3, do presente regulamento. 

XIV 

1.- As encommendas postaes reexpedidas por motivo de 
direcção errada serão encaminhadas a sett destino pela via mais 
directn. de que poss·t dbpor a administt·açiio reexpedidora. 
Quando e.>ta reexpedição der logat• á restituição das encom
mendas a administração expeclidora, os [I bouos lançado~:; n:t guia 
desta admini,;tração serão anuullados, c a repartiçii<J recxpedidora 
entregará esses objcctos a repartição sua correspondente, depois 
de \er indicado o erro por meio de um boletim de verilic;tção. 
No cnso contrario, e si a importancia abona1la a administração 
reexpedidora for insuillciente para cobrir as despezas que lhe 
pertencem pela reexpedição, ella se creditara pela ditferença, 
augmen~ando a _quantia lançad;L em seu credito na guia da 
repart1çao expedtdora. O motivo desta rectiticação será noti
ficado a repartição alludida por meio de um boletim de veri
ficação. 

2.- As encommendas postaes reexpedi1las em virtude de 
mud:l!lça do rcsi1lencia dos dcstinatario~ deverão, tanto quanto 
poss1 vel, se~ ~companhadas do. boletim do expedição instituído 
pela reparttçao de procet!encm ou, em caso de perda de um 
boletim s.ui?plem~ntar. Taes encommen:las serão sobrecar~egadas 
pela admtmstraçao que as entregar, e por conta dos destinatarios, 
com uma taxa representando a quota-parte pertencente a esta 
ultima administração, a administmção reexpedidora e a cada 
uma das administrações intermediarias, si ns houver: 

A administração reexpedidora se creditará pela sua quota
parte na conta da administração intermediaria ou da adminis-
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tração do novo destino. No caso em que o paiz da reexpedição e o 
do novo destino não sejam limitrophes, a primeira administração 
intermedLtria que receber uma encommenda postal reexpedida, 
se creditará, p::tra com a administração a que ella entregar esse 
objecto, tanto pela importancia da sua quota-p:trte, como da 
que pertencer á administração reexpedidora ; e esta ultima, por 
seu turno, si servir apenas do intermediaria, debitara a admi
nistração immediata pela sua propria quota-parto accumulada 
com as outras lançadas em seu llebito pela administração prece
dente. A mesma apuração será repetida nas relações entro as 
di!Ierentos administrações que tomarem parte no tr.tnsporte, até 
que a roferida encommemln, chegue á administraçã.o quo deva 
entregai-a. 

Todavia, si a taxa exigida para o p~rcurso ulterior de uma en
commenda, quo tonlm de ser reexpetlida, for paga no momento 
da reexpedição, a encommenda será considerada como si fosse 
remettida directamente do paiz reexp ~dhlor pa1'a o p:~iz de des
tino, e entregue ao destinatario, livre de qnalquer taxa postal. 

3.- Os remettentes de encommendas cahi<bs em refugo serão 
consultados sobre o modo por que desejem dispor dos mesmos 
ohjectos, a não ser que tenham petli,lo a volta immediata ou en
trega das mesmas encommenl!as a outro tlcstinatario, por meio 
du um avbo (modelo I. junto) l'ormul:vlo em lingua conheci•la 
do paiz de do:;tino (com uma trailucção snblinear, eventualmente, 
na lingua do }Jaiz de procedencia) e reunido ao boletim de expe
dição e á propria encommenda. 

Esta dbposi•;fio potlerá lambem ser extensiva ao caso de aban
dono do oh.iecto JH atlministraçfio do paiz tle destino, comtanto 
quo o remettente pague as despezas do reexpedição, quando as 
1mja, e outras, bem como os direitos de alfnndega accessorios a 
quo a encommenda estiver sujeita, até perfazer a importancia 
que for devida, depois da venda dr" encommen•la, á administração 
acima indicada. 

Os pedidos de avisos serã.o troca.tos entre as administrações 
centraes dos paizes de destino e de procedencia, ou entre as re
partições postaes designadas pam tal llm por essas administra
ções. 

Si no prazo de dons mezes, a contar da expedição do aviso, a 
repartição de <lestino não tiver recebido instrucçõcs snlficicntes, 
a encommenda será devolvida ao coneio de procedencia. l!:ste 
prazo stm\ elevado a seis mezes nas relações com os paizes de 
alóm-nur. A devolução da encomnHmila deverá tambem rea
lizar-se no caso em que a sua entrega, sob um novo e11dereço, 
não tenha podido e!Iectuar-se, sal v o, comturlo, o caso em que o 
remettente tenha accrescentado á sua nova dispo~ição uma se
gunda disposição eYentua\ (outro endereço, abandono, etc.) 

Os artigos, porém, sujeitos a se dete!'iornrem ou a col'l'ompe
rem-sc poderão ser vendidos immediatamente, mesmo no tr<lj.,cto 
de ida ou de >olta, sem aviso pr8vio nem formalidade jndiciaria, 
em proveito de quem de direito. Da venda será lavrado o com
petente auto. 

Poder ExecutiYO 18D2 49 
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As encommendas que tenham de ser devolvidas ao remettcnte 
serão mencionadas na guia sob declaração « Rebut », na columna 
das observações. As mesmas encommenrlas serão considm·a.das e 
porteadas como objectos reexpedidos em virtude de mudança de 
residencia dos destinatarios. 

4.- Qualquer encommenda cujo destinatario tenha partido 
para um paiz que não pertença á Convenção relativa as encom
mendas postaes, será considerada como refugo, salvo si a admi
nistração de primeiro destino queira encarregar-se de fazel-a 
chegar ao !lestinatario. 

5.- Si durante o respectivo percurso verificar-se que uma 
cncommenda está incluída em qualquer das prohibições previstas 
no :wt. 12 da Convenção, a referida encommonda será pura e 
simplesmente devolvida ao correio remettente, nos termos do§ 1 
do presente artigo. 

XV 

Os pedidos de retirada de encommendas postaes e de mudança 
de endereço serão sujeitos ás regras e formalidades prescriptas 
pelo artigo XXX do regulamento para a execução da Convenção 
principal. 

XVI 

1.- Cada administração fará organizar mensalmente, por 
cada uma de suas repartições de permuta e com relação a todos os 
()bjoctos recebidos dns repartições de permuta do uma mesma 
administração, uma nota, conforme ao modelo J annexo ao 
presente regulamento, das importancias mencionadas em cada 
guia, quer a seu credito, pela parte que lhe coub'31' e pela que 
couber ás administrações interessadas, quando as haja, pelas 
taxas cobradas pela administração expedidora, quer a seu debito 
pela parte pertencente á administração reexpedidora, e ás admi
nistraçõ,)S intermediarias, em caso de reexpcdição e de refugo, 
pelas novas taxas a cobrar dos destinatarios. 

2.- As notas .T serão em seguida recopituladas pela mesma 
administração em uma conta u:. igualmente annexa ao presente 
regulamento. 

3.- Esta conta, acompanhada das notas parciaes, das guias 
e dos respectivos boletins de verificação, st os houver, será 
submettida ao exame da administração correspoDtlente, no 
decurso do mez que se seguir áquelle a que ell, ase referir. 

4.- As contas mensaes, depois de conferidas e acceitas de 
parte a parte, serão resumidas em uma conta geral trimestral 

·pela administração credora. 
5.- O saldo que resultar do balanço das contas reciprocas 

entre duas administrações será pago pela administração devedora 
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á administl'ação crerlol'a em francos etrectivos c por meio de 
letras saccatlns sobre a ca('ital ou sobre urna praça comrnercial 
do paiz credor, correndo as despezas do pagamento por conta da 
administração devedora. Estas letras poderão, excepcionalmente, 
ser saccadas sobre outro paiz, corntanto que as despezas de 
desconto fiquem a cargo da administração devedora. 

(i.-A organização, remessa c pag:~mento das contas deverão 
realizar-se no mais curto prazo possível, e, o mai,.; tardar, antes 
do terminado o trimestre seguinte. Findo este prázo, as quan
tias devidas por uma. administração á outra vencerão juros, na 
razão de G "/o ao anno, a contar do dia em que terminar o dito 
prazo. 

7 .-Ficará, comtudo, reservada. as administrações interes
sadas a faculdade de adoptarem, de commum accordo, quaesquer 
outras disposições além das que se acham estipuladas no presente 
artigo, e especialmente no que diz respeito ás encornrnendas 
sujeibs á cobrança. 

XVII 

l.-Tres rnezes, pelo menos, antes de ser pmta em execução 
a Convenção, as tulministrações communicarão umas ús ontJ·as o 
seguinte, por intermedio da secretaria internacional: 

o) as disposições que adoptarem com relação ao limite de peso, 
à declaraçito de valor, ás encornrnentlas de ditncil acondiciona
mento, as encommendas sujeitas a cobrança, ao numero de en
commandas quo poderão ser acomp:tnhadas de uma só decla
ração par<1 a nlt'andega e a admissão de communicações manH
scripta.s no boletim de expedição; 

b) quaes os limites de dimensão e tle volume previstos pelo 
§ 2 do artigo IIl do presente regulamento; 

c) a tarita que nas suas repartiçõ,·s será applicada ás encom
mendas postaes, para cada um dos paizes atlherentes, de confor
midade com o art. 5• tla Convenção relativa às encornrnendas 
postaes e com o artigo I do presente regulamento; 

â; os nomes das repartições ou localidades que tomarem parte 
na permutação das encornrnondas postaes; 

e) um extracto, em língua allernã, ingleza ou franceza, das 
disposições de suas leis ou regulamentos internos, sobre o trans
porte das encornmendas postaes. 

2.- Qualquer moditicação ulteriormente feita, relativamente 
aos cinco pontos acima mencionados, deverá ser do mesmo modo 
notificada sem demora. 

XVIII 

1.- No intervallo que decorrer entre as reuniões previstas no 
art. 25 da Convenção principal, qualquer administração de um 
dos paizos adherentes tera o direito de dirigir as outras admi-
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nistrações que tomarem parte no mesmo serviço, por intermedio 
da. secretaria internacional, pr·opostas àcerca das disposições do 
presente regulamento. 

2. - Toda proposta será sujeita ao processo determinado 
pelo artigl) XXXIX. do regulamento para a execução da Con
venção principal. 

3.- Para se tornarem executorias, as propostas deverão re
unir: 

a) unanimidade de votos, si se tratar da addição de novos 
artigos, da modificação do presente artigo ou do artigo XIX ; 

b) dons terços dos votos, si se tratar da modificação dos arti
gos li, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, X. li. XIII e XIV; 

c) simples maioria absoluta, si se tratar da modificação dos 
outros artigos ou da interpretação das diversas disposições do 
presente regulamento, salvo o caso de litigio previsto no art. 23 
da Convenção principal. 

4.- As resoluções que se tomarem serão sanccionadas por 
uma simples notificação da secretaria internacional a todas as 
administrações interessadas. 

5.- Qualquer modificação ou resolução adoptada só será 
executoria dons mezes, pelo menos, depois da sua notificação. 

XIX 

O prllscnte regulamento entrara em execução a partir do dia 
em que a Convenção for posta em vigor. 

Terá a mesma duração IJUe esm Convenção, salvo si for reno-
vado de commum accoedo entre as p:trtcs contraetantc:;. 

Vienna, 4 de julho de 1891. 
Pela Allemanha: Dr. V. Stephan.-.Sachse. -Fritsclt. 
Pela Republica Argentina: Carlos Calvo. 
Pela Anstria: Obentmut.-Dr. Ho{mann.-Dr. Lilienau.-Hab-

bergcr. 
Pela Hungria: P. Jieim.-8. Schrimp{. 
Pela Belgica: Liclitervel(le. 
Pelo Beazil: Lui:; Retim Paes Leml'. 
Pela Bulgnria: P. JI. lifattliel'jf: 
Pelo Chile: 
Pela Republica 1la Colombia: G. 11Iiclwlscn. 
Pala Republica de Costa Rica: 
Pela Dinamarca e colonias dinamarquczas: Lwul. 
Paio Egypto: r. Saba. 
Pela Hcspanha: Fe,le;·ico Bas. 
Peh França: 1lfantmarin.-.T. rlc Selves.-Ansrmlt. 
Pelas colonias francezas: G. Galn·irJ. 
Peh Grecia: J. Georqantas. 
Pela Italia: Emidio Chiamdia.-Felice Salivetto. 
Pala Republica da Liberia: B. de Steim.-1V. I\:oent::;e;·.-C. 

Goedelt. 
Pelo Luxemburgo:Mongenast. 
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Pelo Montenegro: Obentraut .-Dr. Ro{mann.- Dr. Lilientiu. 
-Rabberger. 

Pela Noruega: Thb. Heyerdahl. 
Pelo Pamguay: 
Pelos Paizes Baixos: Ilo(stede.-Barcio van der Falt~. 
Pelas colonias neerlandezas: Johs I. Perk. 
Por Portugal e colonias portuguezas: Guilhermino At1gusto'l:le 

Barros. 
Pela Romania: Coronel A. Gorjean.-S. Dimitrescu. 
Pelo Salvador: Lui~ J{ehlmann. 
Pela. Servia: Svetozar I. Gvosditch.-Et. 1V. Popovitch. 
Pelo Reino de Sião: Luang Sm·iya Nuvat1·.-II. H.cuchenius. 
Pela Suecia: E. von Iú·usenstjerna. 
Pela Suissa: Ed. Hohn.-C. Delesse1·t. 
Pela Regencia de Tunis: ll:fontmarin. 
Pela Turquia: E. Petacci. -A. Fahri. 
Pelo Uruguay: Federico Susviela Guarch.-Jose G. Busto. 
Pelos Estados Unidos de Venezuela: Carlos .Mat:;e!Htitcr. 

XI 

ACCORDO RELATIVO AO SERVIÇO DE CODP..AN<;AS 

Concluido entre a Allema.nha., Austria.-Hnngria, Belgica, Brazil, Re
publica de Costa H.ica, ggypto, França, ltalia, Repuulica da Liberia, 
Luxemburgo, Noruega, Pa.izes Baixos e Indias Orienta.es Neerlaa
dezas, Portugal e colonias {>Ortuguezas, Romania, Salvador, Suissa, 
Regencia de Tunis e Turqma. 

Os abaixo assignados, plenipotenciarios dos governos dos paizes 
acima denomin<~.dos, em virtude do art. 19 da Convenção prin
cipal, convieram em commum harmonia, e sob reserva de ratifi
cação, no seguinte accordo: 

Art. I 

A permutação dos valores a cobrar pelo correio entre os paizes 
adhereutes cujas administrações postaes concordat•am em encar
regar-se reciprocamente desse serviço, serão regidas pelas 
disposições io presente accordo. 

Art. 2 

1.- Serão admittidos a cobrança os recibos, facturas, ordens 
de pag<~.mento, letras de cambio e, em geral, todos os valores 
commerciaes ou outros quaesquer, pagaveis sem despezas, e 
cuja importanda não exceda, por cada remessa, a 1.000 francos 
effectivos ou a uma quantia equivalente na moeda de cada paiz. 
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As administrações doH correios dos paizes corrP~ponrlentes 
poderão, do commum accor<lo, adoptar um maximo mab elev:u!o. 

2.- As atlministra<;ões dos correios rio,; paiz,:,s :vlherentes 
poderão L;ualmente encarregar-se de fazer prote»tar os titnlos 
commerciaes, e tomnr, de commum accordo, as dispusi(:Õ<lS no
cessarias rJ!ativa~> a este serviço.· Poderão tambem a<.lmittir á 
cobr;mça os coupons para recebimento de juros e de dividendos, 
e os títulos amortizados. 

.\.rt. 3 

A importancia dos valores a cobrar pelo correio dever;\ SGr in
dic:.vla em moeda do paiz incumbido da cobrança. 

Art. 4 

1.-A remessa 1le valores a cobrar ser:"t fllita em fút·ma de 
carta registra•la, dirigida directamenle pelo remetteute á re
partição postal que tenha de cobrar as importancias respectivas. 

2. -A mesma remessa pouerá conter diversos valores a cobrar 
por uma mesma repartição post:"tl de diil'ercntes devedores, em 
proYeito de uma mesma pessoa . 

• \rt. 5 

I. -A taxa de unm remessa feita r! e ronformidade com o 
art. 4 precedente será n. de urn:t carta registt·ada de peso igual 
ao dessa remrssa. E~sa taxa perteucer:'t integra!J,wnt<J :'t adtui
nistração dos correios do paiz de pt·ocedeuci<t. 

2.- Será dado gratuitamente ao intercs';ado um recibo dare
messa., na occasião da entrega desta. ao correio. 

Art. 6 

Não será admittiuo pagamento parcial. C:vh titulo deverá 
ser pago integralmente e de uma só vez ; do contrario, será 
considerado como recusado. 

Art. 7 

1. -A administração dos correio3 encarregada d:t cobrança 
perceberá, sobre a importancia de cada valor cobrado, uma re
tribuição de lO centimos ou o equivalente na moeda do pair. de 
destino. 

2.- O producto dessa retrilmiçiio não dará logar a conta al
guma entre as administrações intores"::ladas. 
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Art. 8 

Nas relações entre paizes onde actualmente a retribuição de 
cobrança é superior h llxada no artigo precedente, ns adminis
trações interessadas terão a faculdade de conservar, provisoria
mente, essa retribuição, comtanto que, nas referidas relações, a 
taxa de entrega prevista no art. 5 se limite a um premio fixo 
de 25 centimos. 

Art. 9 

1.-A importancia cobrada, depois de deduzidos : 
a) a retr;buição fixnda no art. 7 ou no art. 8, segundo o caso ; 
b) o premio ordinal'io dos vales postues ; 
c) os direitos liscaes, si os houver, applicaveis aos valores; 

será convertida, pela repartição que fez a cobrança, em um 
vale de correio a favor do remettente. Este valo ~or-lhe-ha en
viado sem despeza alguma. 

2.- Os valores que puderem ser cobrados serão uovolvi•los ao 
correio remcttentP, francos de porte eue qualquer outro pt·emio. 
A auministração dos correios encarregaua da cobrança uão será 
Qbrigada a processo algum judiciario, nem a provar de qualquer 
fórma a falta ue pagamento. 

Art. lO 

1.-As disposições do accordo relativo á permutação uos vales 
postam'! serão applicaveis, em tudo que não for contrario ao 
presente accordo, aos valos postaes emittidos, em virtude do 
art. 9 precedente, para a liquidação dos valores cobrados por 
meio •lo correio. 

Todavia, os vales de cobrança cahidos em refugo não serão 
pagos, mas ficarão a disposição da administração do paiz expe
aidor dos vales a cobrar. 

2.- Estes vales serão admittidos até ao maximo, fixados em 
virtude do primeiro paragrapho do art. 2. 

Art. 11 

1.- Salvo caso de força maior, quando perder-se uma carta 
registrada contendo valores a cobrar, será paga ao remettente 
uma indemniz'lção de 50 francos, nas condições determinadas 
pela Convenção principal, e sem que a excepção contidtt no pro
tocollo final da mesma Convenção seja applicavel ás remessas 
do valores a cobrar. 

2.- No caso da perda de quantias cobradas, a administraçã.o 
onde seattribua a perda será obrigada a reembolsar integral
mente as quantias perdidas. 
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Art. 12 

A's administrações não caberã. responsabilidade alguma pelas 
demoras na transmissão, quer de cartas registradas contendo 
valores a cobrar, quer desses proprios valores ou dos vales de 
pagamento. 

Art. 13 

As estipulaçõ3S do presente accordo não restringirão o direito 
nos paizes adherentes de m~tnter e celebl'ar accordos especiaes, 
bem como de manter e estabelecer uniões mais intimas afim de 
melhorar o serviço de cobranças internacionaes. 

Art. 14 

Além disso, o presente accordo não alterará a legislação in
terna dos paizes adherentes, na parte não prevista por este 
accordo. 

Art. 15 

1.-Fica entendido que, na falta de disposições formaes do 
presente accordo, cada administração tera a faculdade de appli
car as disposições que regem a matet•ia em seu serviço in terno. 

2.-Comtwlo, será formalmente pt·ohibido cobrar, quer no paiz 
de procedencia, quer no paiz de destino, qualquer taxa ou retri
buição que não as previstas pelo presente accordo. 

Art. 16 

Cada administração poderá, em circumstancias extraordinarias, 
que justifiquem essa medida, suspender temporarhmente o ser
viço das cobranças de uma maúeir<t geral ou pa1·cial, com tanto 
que immediatamente o communique, si necessario for pelo tele
grapho, á administração ou administrações interessadas. 

Art. 17 

1.-As administrações dos correios dos paize3 adherentes ad
mittirão ao serviço das cohranças totlas as repartições encarre
gadas dos serviços dos vales de correio internacionaes. 

2. - Regularão de commum accordo o modo de receber e re· 
metter os valores a cobrar, bem como todas as outras medidas 
necessarias para assegurar a execução do presente accordo. 
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Art. 18 

Os Estados da União que não tomaram parte no present~ ac
cordo serão admittidos a adherir a este, sob pedido, e na forma 
prescripta pela Convenção principal, no que respeita as adhe
sões a União Postal Universal. 

Art. 19 

1.- No intervallo que decorrer entre as reuniões previstas 
poht Convenção principal, qualquer administração postal do um 
dos paizes adherentes tara o direito de dirigir as outras admi· 
nistrações que tomaram parte neste accordo, por intermedio da 
secretaria internacional, propostas relativas ao serviço das co
branças. 

2.- Toda proposta estara sujeita ao processo determinado 
pelo§ 2 do art. 26 da Convenção principal. 

3.- Para se tornarem executarias, as propostas deverão 
reunir : 

1•, unanimidade de votos, si se tratar de novos artigos ou da 
modificação das disposições do presente artigo e dos arts. 1, 2, 3, 
4, 5, G, 7, 8, 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 20 elo presente 
accordo; 

2•, dons terços dos votos, si se tratar da modificação das dis
posições do art. 17 ; 

3•, simples maioria absoluta, si se tratar da interpretação das 
dispo~ições do presente accordo, salvo o caso do litígio previsto 
no art. 23 da Convenção principal. 

4.- As resoluções que se tomarem serão sanccionadas, nos dons 
primeiros casos, por uma declaração diplomatica e no terceiro 
caso pot• uma notificação administrativa segundo a fórma 
prevista pela Convenção principal. 

5.- Qualquer modificação ou resolução adoptada só sera ex
ecutaria dous mezes, pelo menos, depois da sua notificação. 

Art. 20 

1.- O presente acconlo entrará em vigor em l de julho de 
1892. 

2.- Terà a mesma duração que a Convenção principal, sem 
prejuízo do diraito reservado a cada paiz de se retirar deste ac
cordo, mediante aviso dado, com um anno de ante,~edencia, por 
seu governo ao governo da Confederação Snissa. Durante este 
ultimo anno, o accordo continuarà a ter inteira e plena execução, 
sem prejuízo da liquidação e do saldo das contas depois de 
expirar o dito prazo. 

3.- Serão derogadas, a partir do dia em que o presente ac
cordo for posto em execução, todas as disposições anteriormente 
estabelecidas entre os diversos governos ou administrações dos 
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paizes adherentes, uma vez que taes disposições não se harmo
nisem com os termos do presente accordo, sem tn·ejuizo, vorém, 
dos direitos reservados pelo art. 13. 

4.- O presente accordo serit ratiticado logo que possível for. 
Os actos de ratificação serão trocados em Vienna. 

Em fé do que, os plenipotencim·ios dos paizes acima enume
rados firmaram o presente accortlo em Vieuna, aos 4 de julho 
de 1891. 

Pela Allemanha: Dr. V. Stephan.-Sachse.- Fl'itsch. 
Pela Austria: Obentraut .- Dr. IIofmann.- Dr. LiUenau.-

Habberger. 
Pela llun~ria : IT. llcim.- S. Schrimpf. 
Pela Belgica: Lichtervelde. 
Pelo Brazil : Luiz Betim Paes Leme. 
Pela H.epu!J!iea de Costa Rica: 
Pelo Egypto: Y. Saba. 
Pela Ft•ança ; Montmm·in.- J. de Selves. - Ansault. 
Pela ltalia: Emidio Chiaradia.-Felice Salivetto. 
Pela Republica da Li!Jeria: B. de Steim.- W. J(oentzer.-

C. Goerlelt. 
Pelo Luxemburgo: lllongenast. 
Pela Nol'Uega: Thb. Il eyerdahl. 
Pelos l',tizes Baixos: Ilof"stede.-Bar,io van der Felt:;. 
Pelas In dias Orientaes Neerlandezas : Johs I. Perk. 
Por Portugal e colonias portuguezas : Guilhumino .1ugusto de 

Ban·os. 
Pela Romania: Coronel A. Gorjean.- S. Dimitresw. 
Pelo Sal vndor: LHic Kehlmann. 
Pela Suis:> a; Ed. H,)/m .-C. Delessert. 
Pela Regencia de Tuuis: Montmarin. 
Pela TUI'rJUÍa: E. Petacci.-"t. Fal!ri. 

XII 

REGULA!IIENTO DE DETALHE E DE ORDEM PARA A EXECUÇÃO DO 
ACCORDO RELATIVO AO SERVIÇO DAS COBRANÇAS 

Concltziclo entre a Allemanha, Austria-Hungria, I3elgica, Brazil, 
Rnpublica de Costa-lUca, Egyp!o, França, Halia, Republica da 
Liberia, Luxemburgo, Noruega, Paizes Baixos e Indias Orientaes 
NeerlandezM, Pol"tugal e colonias portu.~uezas, Itomania, Sal• 
vador. Suissa, Regencia de Tunis e Tur<Juia. 

Os abaixo assignados, em virtude do art. 17, § 2, do accordo 
relativo ao serviço das cobranças, convieram, em nome das suas 
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administrações respectivas e em commum harmonia, nas se
guintes medidas que asseguram a execução do dito accordo: 

I 

I.- Qualquer titulo arlmittido ao serviç-o das cobranças 
deverá: 

a) designar, por extenso (caracteres latinos) e em moeda do 
paiz de destino, a quantia a cobrar, o nome e a morada do 
dovedor, as~im como ap1·esontar recibo assignado pelo 
erodoi', si houvor 111otivo para isso; 

b) tor satisfeito o impo~to do sello no paiz do pt·ocüd<mcia, :;i 
estiver sujeito a e~so imposto ; 

c) ser descripto em UIUt lista conforme ao modelo A. annoxo 
ao presente regulamento; 

d) ser dirigido á ropartit;ão po.1tnl destinntnria, acompa
nhado da respectiva lista dos valoro:; a cobrar, rlm!lro de 
uma solll'e-carta conf<mne ou analogaao modl)lo 13 annexo 
ao presente regulamento, na fJUal serão atlix:vlos os 
se !los representativos da taxa estauelecida pelos arts. 5 
ou 8 do accordo. 

2.- Os documentos relativos a um titulo de cobrança deYerão 
ser reunidos ao mesmo titulo. 

li 

1.- Será prohibido escrever na lista de cobrança outras indi
cações que não sejam as admittidas pelo texto desta f01·mula, 011 
juntar aos titulas respectivos cart<tS ou notas com cal'acter de 
corrosponrlencia entre o credor e o devedor. Dado este caso, 
serão considora.das de nenhum elfeito as indic,tções illicitas 
escriptas na lista de cobrança; quanto ás cDrtas ou ás notas 
scpar:1das, serão devolvidas gratuitamente ao remettente, por 
iutermedio da repartição do procedencia, com um rotulo indi
cando o motivo rla devolução, onde se biam, por exemplo, 
estas prilavras: 1'ransmissao p1·ohibida. 

Ne:;ta prohibição não estarão comprehendidos os documentos 
justificativos (conhecimentos, netos de protesto de letras, etc.) 
que só deverão ser entregues ao devedor, quando este satisfaça 
o pagamento do yalor a que se rererir o titulo que os mesmos 
documentos acompanharem. 

2.- Não será permittido reunir em uma mesma remessa 
títulos de differentes dias de vencimentos. 

III 

l.- A sobre-carta contendo os títulos de valores a cobrar, 
acompanhada da respectiva lista, será fechada pelo remettente 
e entregue no correio ; a mesma sobre-carta deverá in1icar o 
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nome e a morada exacta do remettente e ser submettida á or
malidade do registro. 

2.- Si a soiJre·carta tiver sido encontrada dentro de uma 
caixa de correio devidamente franqueatla, será considerada 
como bi tivesHe sido entregue no proprio correio. Caso não 
esteja franqueada, ou esteja insuJllcienternente franqueada, 
não será effectuada a sua expedição. 

IV 

I.- O encarregado da repartição destinataria procederit ü 
abertura da sobre-carta registrada e verificara o numero de 
documentos juntos á lista de cobrança, bem como a sua impor
tancia. O resultado da verit!cação será mencionado na referida 
lista de cohrança e confirmado pela. assignatura do encarregado. 

2.- Quando na sobre-carta não for encontr.tdo o numero dos 
documentos descriptos na lista, o enrarregado informará imme
diatamente sobre o caso á repartição expedidora, que avisara ao 
remettente; o dito encarregado procedera, apezar disso, á co
brança dos títulos que forem julgados regulares, depois de ter 
devidamente indicado a falta em frente á inscdpção. 

v 

Os títulos incluídos em uma sobre-carta encontrada dentro de 
uma c:tixa de correio (art. UI, § 2•, precedente) serão mandados 
cobrar, ainda lllesmo que o nome n a morada do remettente não 
se achem indicados, quer na sobre-carta, quer na lista de co
brança, quer uos proprios titulos a cobrar. Em bl caso, porém, 
o encarregado, re.dizada que seja a cobrança, si não puder obter 
do devedoe os esclarecimentos de que carecer, pre•·enira desta 
circumstancia á administração de que depender. Esta indagará 
da administração do paiz de procedencia o nome e a morada do 
remettente. 

VI 

Os títulos de valores a cobrar serão apresentados aos devedores 
no mais curto prazo possível, e no proprio dia do vencimento, 
si para isso houver motivo. 

VIl 

I. - Os titulos que não forem pagos no acto da apresentação 
voltarão á repartição postal encarregada da sua cobrança e ahl 
ficarão durante sete dias á disposição dos devedores, que poderão 
ainda apresentar-se para efl'ectuar o pagãinento. Estes ultimos 
serão prevenidos a tal respeito pelo carteiro ou pela repartição 
destinataria. 

O prazo de sete dias será contado a partir do dia que se seguir 
ao do acto da apresentação. 
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2. - Quando o credor solicitar por meio de uma indicação 
feita na lista que, no caso de apresentação sem resultado, os 
titulos lhe sejam immediatamente devolvidos ou entregues a 
pessoas para esse fim designadas nominalmente, tal pedido 
aeverá ser attendido. 

VIII 

.As quantias cobradas, depois de deduzida a retribuição prevista 
no art. 7, § I, ou, segundo o caso, no art. 8 do accordo, os 
direitos fiscaes, si os houver, e o premio ordinario dos vales do 
correio, serão convertidos em um vale postal organizado de con
formidade com o regulamento de execução do accordo relativo 
ao serviço dos vales do correio, e terão no alto a palavra 
Recouvrement. O premio do referido vale sera sempre calculado 
sobre a importancia total da quantia cobrada. 

IX 

I. - A reexpeclição para o interior do paiz de clestino, elos 
títulos de vr~ !ores a cobrar, por motivo de mudança dos destina
tarios, será feita gratuitamente. 

2.- Si a reexpedição comprehender todos os titnlos de va
lores a cobrar formando uma só remessa, a repartição ela nova 
resitlencb procederá como si os titulos lhe tivessem sido primi
tivamente dirigidos. A referida reexpedição sera mencionada na 
lista especial (vide artigo XI), do seguinte modo : 

« Réexpédié par le bureau N. N. » 
3.- Si, ao contrario, tratar-se de umo. remes~a contendo di

versos titnlos d3 valores a cobrar de deveclores clifferentes, e 
dos quaes um ou mais documentos sejam reexpecliclos em vir
twle do mm1:1nça de resideneia de um dos •levedores, a reparti
ção da nova residencia deverit, si o puder, enviar o!licinlm•mte, 
por meio de vale postal, a qnantia cobrada, ou, na falta clestas, 
os titulos não pngos, a repartição a que a list<J (artigo I) foi diri
gida; esta ultima repartição será então incumbida d .t liquidação 
das contas com o remettente. 

X 

Os títulos que não TlU(lerem ser cobrados, por qualrp1er motivo, 
serão devolviclns ao creclor nos termos do a1·tigo XI seguinte. 

Serà, declarr~<.la a causa da não cobrança, sem outra inclic1ção, 
quer em um rotulo appenso aos titulas, quer no verso tia lista 
especial (C) mencionada no artigo XI. 

As repal'tições se regerão neste sentido, pelas di,posiçõe"i do 
§ 4 do artigo XXII do regulD.mento para a execução da Con
venção principal. 
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XI 

I.- Os titulas rle valores incobraveis, assim como os vales 
emittidos pelos titulas cobrados, deverão ser acompanhados de 
uma lista especial (modelo O) e dirigidos o1Iicialmente á reparti
ção da procedencia dentro de uma sobre-carta conforme ou ana
Ioga ao modelo D annexo ao presente regulamento. No caso de 
não conter a remessa valores incobraveis, não será necessnrio o 
registro official, e na sobre-carta serão riscarlns (modelo D) as 
palavras supertlnas. Nas relações que a•lmittirem, para o serviço 
dos vales, a intervenção •le repartiçõPs dA permuta, as remessas 
previstas no presente paragrapho serã() feitas por intermedio 
dessas repartições. 

2.- A lista mencionada no§ I precedente deverá conter: 
a) o signal do carimbo de data da repa-rtição encnrregada da 

colJrança; 
b) o nome e a morada do remettente, a data da entrega no 

correio e a importancia dos titulas; 
c) a importanci<> do vale ; 
d) a importancia discriminaria das despezas ; 
c) a importnncia dos titulas cobrados; 
f) o numero e a importancia dos títulos não cobrados. 
3.- A importancht total do vale e das despezas deverá ser 

igual á importancia dos titulas cobrados. 
4.- A somma das quantias cobradas e não cobradas deverá 

perfazer, exactamente, a som ma dos titnlos primitivamente entre
gues para a cobrança. 

5.- As indicações inuteis ria lista serão riscadas. 
6.- As listas de liquidação que faltarem ou que sejam irre

gulares serão reclamadas ou devolvidas directamente de correio 
a correio. 

XII 

I.- Tres mozes, pelo menos, antes de entrar em execução o 
accordo, as administrações dos paizes adherent% deverão trans
mittir umas ás outras, por intel'medio da secretaria internacio
nal, um extr.wto das disposições das suas leis ou regulamentos 
internos, applicaveis ao serviço das cobmnças. 

2.- Qualquer modificação ulterior deverá, sem demora, ser 
communicada, pelo mesmo modo. 

Xlll 

1.- No intervallo que decorrer entre as reuniões, qualquer 
administração dos correios de um pniz adherente terá o direito 
de dirigir ás outras administrações que tomarem parte no mesmo 
serviço, por intermedio da secretaria internacional, propostas 
relativas ás disposiçõês do llresente regulamento. 

2.- Toda proposta sera sujeita ao processo determinado 
pelo artigo XXXIX do regulamento de execução da Convenção 
principal. 
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3.- Para se tornarem executarias, as propostas deverão 
reunir: 

} 0 , unanimidade de votos, si se tratar da addição de novos 
artigos ou da modificação das disposições do presente artigo e 
dos artigos I, ll, III, VI, VIII, IX, X e XIV do presente re
gulamento; 

2o, dous terços dos votos, si se tratar da modiflcação dos 
arts. V, Vll e XI; 

3°, simples maioria absoluta, si se tratar da modificação dos 
outros artig-o;; ou da interpretação rla,; diversa,; rlisposições do 
prcscnto mgulumcnto, salvo o caso do liti!;·io, pi·ovisto no art. 2:! 
da Convenção principal. 

4.- As resoluções que forem tomadas serão sanccionadas por 
uma notificação da secretaria internacional a todas a~ arlmi
nistrações interessadas. 

5.- Qualquer modificação ou resolução adaptada sr"l será ox
ecutoria dous mezes, pelo menos, depois da sua notilicaçfio. 

XIV 

1.- O presente regulamento entrará em execução a .1)artir do 
dia em que o accordo comece a vigorar. 

2.-Terá a mesma duração que esse accordo, salvo si forre-
novado de commum harmonia entre as partes interessadas. 

Feito em Vienna, aos 4 de julho de 1891. 
Pela Allemanha: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Frit,çch. 
Pela Austria: Obentraut .- Dr. IIo(mann.- Dr. Lilienau. 

- Habberger. 
Pela H nngria : P. H eim.- S. Schrimp(. 
Pela Belgica : Lichtervelde. 
Pelo Brazil: Lui; Betim Paes Leme. 
Pela Republica de Costa Rica : 
Pelo Egypto : Y. Saba. 
Pela França: llfontmarin.- J. de Selves.- .1nsault. 
Pela ltalia: Emidio Chiaradia.- Felice Salivetto. 
Pela RepulJlica da Liberia: B. de Steim.- W. J{oentzei'.-

C. Goedelt. 
Pelo Luxemburgo : llfongenast. 
Pela Noruega: 7'hb. Heyenlahl. 
Pelos Paizes Baixos: I!ofstede.- Ba1·ão vún der Felt;. 
Pelas Indias Orientaes Neerlandezas: Johs I. Pc,·k. 
Por Portugal e colonias portuguezas : Guilhennino Augusto 

ele Barros. 
Pela Romania : Coronel A. G01;jean.- S. Dimitrescu. 
Pelo Salvador: Lui!: Kehlmann. 
Pela Suissa: Ed. IIühn.- C. Delessert. 
Pela Regencia de Tunis : Montmarin. 
Pela Turquia: E. Petacci.- A. Falwi. 
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:X.III 

ACCORDO RELATIVO Á INTRODUCÇÃO DE LIVRETES DE IDENTIDADE 
NO SERVIÇO POSTAL INTERNACIONAL 

Concl•1ido entre a Republica Argentina, Brazil, Bulgaria, Republica 
da Colombia, Repnblica de C()sta Rica, l~gypto, França, Grecia, 
Italia. Republica. da Liberia, Luxemburgo, l\Iexico, Paraguay, Por
tugal·e colonias portuguezas. Romania, Sah·ador, Sui~sa, Rcgencia 
de 1'unis, Turquia e Estados Unidos de Venezuela. 

Os go>ernos dos paizes assignatarios do presente accordo, de
sejan(lo facilitar ao publico, quanto for possível, a remessa de 
objectos postaes e da importancia de vales postaes, e usando da 
faculdade que lhes é reservada pelo art. 19 da Convenção 
principal: 

Os rtJ,aixo r~ssignados, munidos para esse fim de plenos poderes 
que foram achados em boa e devida fôrma, convieram nas dispo
sições seguintes: 

Art. 1 

l.- As administrações postaes dos paizes adherentes poderão 
facultar, ús pe~soas que os pedirem, livretes de identidade nas 
condições indicadas no presente accordo. 

2.- A flispo;;ição precedente não restringe o direito que assis
tirá. ao publico de JUstitlcar sua identidade de outra qualquer 
fórma admittirla pelas leis ou regulamentos concernentes ao 
serviço interno do paiz destinatario. 

Art. 2 

1.- O li vrete de identidade deverá ser conforme -ao '7 modelo 
annexo ao presente accordo. 

2.- Carla livrete terá uma capa de côr verde e compôr-se-ha 
d_e uma folha contendo as inrlicttções pessoaes do proprietario do 
hvrete, e dez folhas d~stinadas aos recibos. 
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A capa terá na frente, em língua do paiz de procedencia, 
titulo seguinte : 

UNIÃO POSTAL UNIVERSAL 

LIVRETE DE IDENTIDADE 

N ...•• 

O retrato photographico do proprietario do livrete, contendo a 
sua assignatura, será appenso ao verso da referida capa, por 
meio de uma fita, cujas duas extremidades prender-se-hão á 
photographia com um sinete o!IIcial applicacto sobro lacre, inde
penrientemente de quaesquer outros meios que, de commum 
accordo, possam as administrações admittir ulteriormente. 

Por baixo da photographia serà inscripta a seguinte declaração: 
As administrações dos correios estarão isentas dB qualquer 

responsabilidade em c1so de pet•tla d<> presente livrete. 
A folha onde se acharem as indicações pessoaes do proprietario 

do Iivrete conterá as seguintes declarações: 

NA FRENTE 

Administração dos correios d •••••• 

Li'IJrete de identidade n ••.••• 

V dlido de ••.••• a ••.••• 

O abaixo assignado declara que a assignatura que figura abaixo, 
bem como a que figura na photographia ao lado, foi tirmada pelo 
proprio punho rio Sr. (nome, appellido, i1lade, profissão o domi
cilio), cuja identidade foi devidamente reconhecida. 

Em firmeza do que foi-lhe entregue o presente livrete, que 
será válido durante tres annos, a contar da data desta declaração • 

••• • •• . • •• de .•.••••••• de 189 . .• 

Assignatura do proprietario do lí'IJrete ••.••• 

Assignatura do empregado •••••• 

NO VERSO: 

Descripção dos signaes do proprietario do livt•ete de identi
dade e um espaço destinado ao visto para nova validade. 

Poder Executivo 1892 50 
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Crula folha de recibos compor-se-ha de dons talões e de dous 
recibos. Cada taliío terá a inscripção seguinte: 

Co11pon n •.... de ........... de 18.') 

Recebi da 1·epm·tiçcio postal de •...• ttm •••. (oujecto de cor
respondencia, yale ou importancia do vale). 

As;'y1wtm·a do proprictario do livre/c. 

A parte transversal entre o talão e o recibo conterá as 
palavms : 

Uni,7o J>ostal Universal Li~re!c de identidade 

Entro as palavras « universal » e « IivrcV~ »haverá um es
paço para :t applicação do sinete, em l1ranco. lh repartição 
CIUiSSOl'a. 

Na frente do recibo ler-se-lm a declaração seguinte : 
« Em vista do presente livrete, e em troca deste recibo, as 

reparth.oões postnes dos paizes adherentcs ~ão obrigadas a on
tl'egnr ao proprietario do mesmo livrete qualquer objecto de 
cori·espon•lencia po:;tal que lho scjt destina<lo c qne tenha de 
dar recibo, bem como do lho pag-nr qualrpwr Yale que lhe for 
tambem destin:1do, desde que se ve~ifiqne qne a nssignatura do 
talão e do recibo é identica á assignn tnm nn t01·ic'r. >> 

O verso do talão terá a seguinte declaração : 
«Os reciJ,os devem ser destacado;; tlos tnlõ<}S um após outro 

e pela ordem d11 p:tginação. A repartição postal que receita 
o ultimo recibo gunrdará o talão.» 

No verso do recibo ltavera a seguinte declaração : 

A' vista deste recibo foi entregue o o~jer'to de corre-<pondencia 
postal n..... 011 : pago o vale do correio ..... ]JJ'ocerlcnte da 
,·epartiçtio postal de . .. 

As$ignatura elo destiMtario . ..•. 

AssiJila~ura do empré'Jado do co1Teio . ..•.. 

3.- As follns dos livt'etes, devirlamrmte nnmeJ•ndas, serão 
presas á capa por uma 1ita com as córes nadonaes do paiz de 
procedencia, sendo as duas exteemidndes da fit;t fixa,las por um 
sinete o1Ilcial sobre lacre na p.trte interior dtts costas da capa. 
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Art. 3 

I.- As formulas dos livrotes de identidade seJ•ão redigidas na 
Iing-u:t tio paiz que o,, emittil'. 
~.-Em seguimento da ultima folha de recibosachar-se-ha uma. 

instrncção summ:tria reproduzitla na lingua de cada paiz adhe
rente ao presente accordo, com o fim de ministrar ils rep:trtições 
poslae~ as explicações essenciaes para a. execução deste r•tlllo de 
serviço. 

Art. 4 

1.- As administr:lções posbes dos paizes adhet•ente,; ilesi
gnar:lo, na p::\l'tll que a cada um competit·, os fnncciouario,; CJUe 
devet·ão emittit· livretes de irleuti<lade. 

2.- Determiuariio igualmente, na par-te qne a cada uma com
peti!', quaes os documentos competentes para provar a identidade 
dos rertuet·entes, quando estes não sejam pessoalmente conhe
cido,; tios funccionarios acima moncionatlo,;. 

Art. 5 

l. -Os ohjectos de correspondenciaordinaria serão entregue;; 
aos proprietarios de livretes, mediante a simples apresentação 
dos mesmvs livretes. 

2. - A entr·ega de objectos dependentes de recibo e o rmga
mento de vales do cor·reio ~erão feitos aos destinatarios porta
dores 1io livretes, mecliante recibos tir·ados tios lltesmos livn;tes n 
uevi•LLutente assignaclos. 

3. - Todavia, qnando o portn.dor f,Jr notot·iamente conhe<'il.lo 
no correio, não será obr·iga to rio exigir-3e-lhe a exhibição do li vrete, 
nem de:ste tirar recibos, si for e<tso de entrega de objectos sujei
tos a recibo, ou de pagamento de vales. 

Art. 6 

I. - Os objectos postaes e a importancia. dos vales deverão ser 
entregues pessoalmente aos propt·iebrios do,; liYretes. 

2. - Poderão, comtudo, ser entregues a um terceiro devi•la
mente anlori:;ado, mediante apresentação do livrete, os obje
ctos postaes ordinario;;, e mediante recibos as,ignados pelo pro
priet<trio •lo livrete e timdos deste, os objectos 1le ontr·as categ• •
ria~ ; ficando, porém, a repartição destin:1 taria autorisnd::t a. 
entregar os objectos a terceiro e satisfazer·-lhe <t imporh<nei:o. de 
vales sómeute em troca de recibo, devidamente motiYatl-:•, pa":
sado por esse terceiro. 
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Art. 7 

As leis ou regulamentos do paiz destinatario determinarão 
quaes os objectos de correspondencia. postal que devem ser consi
derados como objectos de correspondencia ordinaria, bem como 
aquelles que só podem ser entregues mediante recibos especia.es. 

Art. 8 

1. - O preço do livrete de identidade sol":t fixado em 50 can
timos, não incluindo o custo do retrato photographico, que de
verá ser entregue á repa.rtição postal pelo requisitante do livre te 
de identidade. 

2. - Comtudo, sera licito ás administrações que não se consi
derarem sufficientemente remuneradas, elevar esse preço até ao 
maximo de um franco. 

3. - Os recibos entregues á repartição postal do destinatario 
não poderão ser onerauos de outra taxa postal qualquer, por 
conta do proprietario do livrete. 

Art. 9 

Cada administração guardara por inteiro as importancias que 
receber, em virtude do artigo precedente. 

Art. lO 

Os recibos de que se compõe o livrete de identidarle serão des
tacados do respectivo talão um após outro, seguindo rigorosa
mente a ordem da paginação. 

Art. 11 

1. - Os livretes de identidade serão validos durante tres 
annos, a contar do dia em que forem entregues aos proprietarios. 

2. - Findo esse prazo, poderão os mesmos livretes ser sujeitos 
a um Visto, o que llles dará nova validade por um anno. 

Art. 12 

1'1. repartição postal que receber o ultimo recibo de um livrete 
de identidade deverá conservar o respectivo talão e propor
cionar, ao proprietario do livrete, si este o pedir, a entrega, por 
intermedio de sua administração, de um novo livrete, sem exigir 
outras provas da identidade. 

Art. 13 

As administrações dos correios dos paizes adherentes ficarão 
isentas de qualquer responsabilidade, logo que o pagamento de 
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um vale ou a entrega. de um objecto de correspondencia. se 
effectue, mediante o recibo tirado do livrete de identidade e 
assignado pelo respectivo proprietario. 

Art. 14 

1.- No caso de perda de um livrete, o proprietario deste 
devera participar esse facto : 

1°, a repartição postal da localidade onde se achar ou a repar
tição postal mais proxima ; 

zo, á administração que emittiu o livrete. 

Art. 15 

Em virtude da participação que lhe for dirigida, a repartição 
postal menciouada no artigo precedente não fará, provil!o
riamente, nem entrega de objecto de correspondencia postal, 
nem qualquer pagamento de vale, que lhe forem reclamados por 
meio do livrete perdido. 

Art. 16 

A' administração do paiz da emissão cumprira tomar todas as 
medidas nece,saria.s, atlm de que, segundo as informações pre
stadas pelo proprietario do livrete de.identidade, seja annullado o 
mesmo li vrete. 

•rt. 17 

As administrações dos paizes adherentes enviarão, reciproca
mente, por intermedio da secretaria internacional, a lista das 
suas repartições autorisadas a emittir livretes de identidade. 

Art. 18 

Os paizes da União, que não tomaram parte no presente accordo, 
serão admittidos a adherir a este, a pedido e na fórma prescripta 
pelo art. 24 da Convenção principal, no tocante a adhesões à 
União Postal Universal. 

Art. 19 

1.- No intervallo que decorrer entre as reuniões previstas no 
art. 25 da Convenção principal, qualquer administração postal de 
um dos paizfls :vlherentes terá o direito de dirigir ás cubas 
administrações, por intermedio da secretaria internacional, 
propostas relativas ao serviço dos livretes de identidatie. 

2.- Toda proposta será sujeita ao processo determinado pelo 
§ 2 do art. 26 da Convenção principal. 
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:l.- Para se tornaeem executarias, essas propost;lS d·weriio 
l'OllllÍI': 

I·•, twanirnirlade rle Yolos, si se tratar ria arldiç;"io de novos 
artigos on da modiiicar;iic> rlas disposições do pt·e~ente m·tif;O e 
r!oS ~lt'b. J, 4, 5, (i, 7, \), ]J, 12, J::J, 18 e 20 do presente :\CCI>J'IIO; 

'!", dom; t< ·rços de vot0s, si so tratat· da ll1lH1itic;rção do~ outro:; 
nrti.:...:·os; 

:J·•, simpk.; umioria alJ,oluta, si se tratar <la interpretação das 
rlispo~içõPS do pr·esen te accord0, sal v o o caso de litígio previ ;to 
no art. 2::! da Convenção principal. 

4.- .\s reso]uções qne forem tomarJns sm·iio sanr;cionad:rs, nos 
dons pt•itnoir·os casos, por nma dr!clat·nçiío diplnmatic;l, P, nn I•Jr
ceit•o Paso, pm· uma notitic[lçã,o a•lmiuistrativ:J, S~'g-nn•lo a l'urnt:t 
indicada no ;rrt. 2G !la Convenção prmcipal. 

5.- Qualquer modificação ou resoluÇ<l.o adaptada. só será ex
ecntoria dous mezes, pelo menos, depois da sua notiticaçio. 

Art. 20 

1.- O presente accorrlo entrará em vigor a l de julho de 1892. 
2.- Tera a mesmn. dnraçiio que a Convenção principal, iwle

pendentemente rio rlit•eito qne a carta paiz assistirá rle retirar-se 
d.~st•' accordo, metliarlte um aviso rlar.lo, com um anno do <lllte
cerlencia. por· seu governo no gov•Jrno dtt Confcderaçã.o Suissa. 

:3.- O presente accorrh sm·á ratiticarlo logo que possível for. 
O;.; neto" de l':rtilicação trorar-~e-hão em Vicnna. 

Em f'é rlo •]tJP, os plenipDi<·ncLlt·ios dn,; trriz<''i aC'inm ennmett\llos 
firmtlt·am o pr·esente at•cor1lo ettt Vienna, ao~ -1 do jnllto Lle 18\Jl. 

Pela ltepuhlion Arg-entina: ral'lo., ('aleo. 
Pelo Brazil: Luiz JJeti;n Paes Leme. 
l'el:t Bul~aria: P. J.li. ]Jottheeff'. 
Peh l:epu!Jlica tla Colombia: G. lliíchelsen, 
Pel• ltepulrli :r rlc Cost.t Rica: 
Pelo Eg-ypto: Y. Saba. 
l'eh Fi·anç·1.: J.linntmarin.- .!. rle Selres.- A;m•1dt. 
Pela Bt·ecia: I. GeoJ·qantas. 
Pela ltalia: Emidio Chiaradia.- Fel ice SaUnettn. 
P•~la Republic:t da Liberia: B. rle Steim.- W. 1-loent;cr.- C. 

Goerlelt. 
Pelo Lnxem!Jnrgo: Jlfrmgenast. 
!'elo :\Jexico: L. Breton v l'edra. 
Pelo Paraguay: 
Por Portugal e colonias portuguezas: GHi!hel·;;zíno Augusto de 

Ban·os. 
Pela Romania: Coronel A. Gm·jean.- S. Dimitrescu. 
Pelo S rlvador: Lui:; E.ehlmann. 
Pela Suissa: Erl. H!Jlm.- C. Delessert. 
Pela Regencia de Tunis: Jl!ontmaJ'in·. 
Pela Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pelos Estados Unidos do Venezuela: Carlos Mat::enaiter. 
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:.XIV 

ACCOitDO RELATIVO Á INTERVENÇÃO DO CORREIO NAS ASSIGNA
TllltAS DE JORNA ES E PUTlLICAÇÕBS PER! O DICAS 

Conclni<lo •mtl·c :t .\llem:tnhn, Austrin-IInngri:t, Delgic:t, Brnil, Dul
g-:u·i:t. Repuhlic:t ela Colomhia, Din.unat·ca, E~vp<n, Repnl:lic:t d:t 
Lib~.~ri:-t, Luxcmh,n·g-o, Noruega. P0rsia, Portug-al c coloni~'s r,orln
g-neza~. 1-!omania, ~twcia, Sui~~a, Turf{Uia. c L'rngaa.v. 

Os abaixo ns-;ignrulos, pleuipotenciarios dos governos dos pnizes 
mpra mencionados, em vil'tude do art. 15 da Convenção pl'inci
pal, e de commum accordo e sob reserva d=1 ratificação, ~·justa
ramo seguinte: 

Art. 1 

o serviço postal das assignaturas de jornaes e publicações 
periodicas entre os paizes adherentes, cujas administrações con
cordaram em estal:elecer reciprocamente o mesmo serviço, 
reger-se-ha pelas disposições do presente nccordo. 

Art. 2 

As repartições postaos de cada paiz receberão subscripções do 
publico para jornaes e periodicos que se publiquem no~ diversos 
11rtizes arlherentes. 

Este serviço estender-se-ha, igualmente, á publicação de quaes
quer outros paizes, que possam ser feitas por certas administra
ções, com excepção da applicação das disposições do art. 16 da. 
Convenção principal. 

Art. 3 

1.- O preço da. assignatura será exigido na occasião da 
suus,~ripç'i:o e para todo o periotlo da assignatura. 

2.- A~ assignaturas só poderão ser feitas para os períodos 
fixados nas listas officiaes. 
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Art. 4 

As administrações postaes, encarregando-se das assignaturas 
na qualidade de intermediarias, não assumirão responsabilidade 
alguma quanto ás obrigações que incumbem aos editores. 

Não serão obrigadas a nenhum reembolso no caso de cessar ou 
ser interrompida uma publicação durante a respectiva assi
gnatnra. 

Art. 5 

O serviço internacional das assignaturas etrectuar-se-ha por 
intermedio das repartições de permuta, designadas respectiva
mente por cada administração. 

Art. 6 

1.- Cada administração fixará os preços por que fornecerá ás 
outras administrações suas publicações nacionaes, e, quando for 
caso disso, as publicações de outra origem qualquer. 

Todavia, esses preços não poderão, em caso algum, ser supe
riores aos que forem marcados aos assi~nantes do interior, salvo 
accrescimo, no que diz respeito ás relações entre paizes não 
limitrophes, de direitos de transito devidos ás administrações 
intermediarias. 

2.- Os direitos de transito serão estipulados antecipada e 
proporcionalmente, tomando-se por base o gráo de periodicidade 
combinado com o peso médio dos jornaes. 

Art. 7 

1.- A administração postal do paiz destinatario fixará o 
premio que o assignante deve pagar, accrescentando ao premio 
estabelecido pelo art. 6 precedente a taxa, premio de commissão 
ou de entrega a domicilio que julgar util adoptar, mas sem que 
essa importancia possa exceder ás que forem cobradas pelas 
su~s assignaturas no interior. Accrescentará a isso, quando for 
necessario, o imposto do sello fixado pela legislação de seu 
paiz. 

2.- Quando d0us paizes que se relacionem não possuam o 
mesmo systema monetario, o premio de que trata o art. 6 pre
cedente será convertido pela administração do paiz de destino 
em moeda desse paiz. Si as administrações adheriram ao 
accordo relativo a vales, a conversão far-se-ha segundo o premio 
applicavel aos vales do correio, l'alvo si ellas estabelecerem uma 
taxa media de conversão. 
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Art. 8 

As taxas ou premias estabelecidos pelo disposto nos arts. 6 e 7 
precedentes não darão logar a conta alguma especial entre 
as administrações correspondentes. 

Art. 9 

Na época da organização dos quadros estatisticos destinados a 
formular as conta.; das despezas de transito (artigos XXI V e XX V 
do regulamento para a execução da Convenção principal), os 
jornaes fornecidos por assignatura postal serão incluidos nos 
pesos com os jornaes e impressos de qualquer natureza. 

Art. lO 

As administrações postaes serão obr-igadas a dar andamento, 
sem despeza por parte dos assignantes, a qualquer reclamação 
fundada relativa a demoras ou quaesquer irregularidades no 
serviço das assignaturas. 

Art. 11 

1.- As contas das assignaturas fornecidas e pedidas serão 
organizadas trimensalmente. Depois de verificadas, e reciproca
mente acceitas, essas contas serão saldadas na moeda metallica 
do paiz credor. 

2.- Para esse fim, salvo accordo em contrario entre as admi
nistrações interessadas, quando dous paizes que se relacionem 
não tenham o mesmo systema monetario, o credito menor será 
convertido na moeda do credito maior, de conformidade com o 
art. 6 do accordo relativo aos vales, e a differença será liqui
dada, o mais cedo possível, por meio de vale do correio. 

3.- Os vales do correio emittidos p·tra este fim não estarão 
sujeitns a premio algum e poderão exceder ao maximo determi
nado neste accordo. 

4.- Os saldos atrazados vencerão o juro de 5°/o ao anuo, a. 
favor da administração credora. 

Art. 12 

As estipulações do presente accordo não restringem o direito 
que teem os paizes adherentes de manter ou de celebrar accordos 
especiaes para melhorar, facilitar ou simplificar o serviço das 
assignaturas internacionaes. 
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Art. 13 

Os paizes da União qne não tomaram parte no presente 
accordo serão ::Mlmittidos a adherit• a elle, a periido e na 
türm:t prescripta pelo art. 24 da Convenção prineipal no que 
diz re:>peito às atlhesões à União Post<J.l Unive!'sal. 

Art. 14 

As adminbtraçfies postaes •los paizes ndhei'ei1tes flfltermi
nal'ão a fót·ma das contas de:;ignadas nu art. li precedente, 
fixando as épocas em que deverão ser organiza<las, e regularão 
todas as outra;:; medidas necessarias para assegurar a execução 
do presente accordo. 

Art. 15 

Fica entendido que, em falta de disposições formaes do pre
sente accordo, cada administração terà a faculdade de applicar 
as disposições qne regem a matori:t em sou serviço interno. 

Art. \G 

1.- No intervallo que flecorrer entro as reuniões previstas 
pela Conveuçfío princip:ll, qualquer :ulministi·ac;iio postal de um 
dos paizes atlhei·ent•~S terá o (\irei to rle dirigir às outras admi
nistraçõe;;, por intermedio da secretaria internacional, propostas 
relativns ao serviço das assiguaturas dejornaes. 

2.- Toda proposta será suJeita ao proce::;so determinado pelo 
§ 2 do art. 26 rh Convenção principal. 

3.- Para se tornarem executarias, as propostas deverão l"e
unir: 

1°, unanimidade de votos, si se tratar •la addição tle novos 
artigos ou da modificação das disposições do presente artigo e 
dos arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12, 13, 15, 17 e 18 
do pre!:lente accordo ; 

2°, dous terços dos votos, si se tratar d<t modilicação do 
art. 14; 

ao, simples maioria absoluta, si se tr·atar da intm·pretação das 
disposições do presente accordo, salvo o caso de litigio previsto 
pelo art. 23 da Convenção principal. 

4.- As resoluções que forem tomadas serão sanccionadas, nos 
dous prim<Jiros casos, por uma del:!aração diplomatiea, e, no ter
ceiro caso, por umtt notificação arlministrativa segundo a !Orma 
indicada no art. 26 da Convenção principal. 

5.- Qualquer modificação ou resolução adoptada só ::;erá ex
ecutaria dous mezes, pelo menos, depois da sua notiiicação. 
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Art. 17 

o presente accordo começará n. vigorar em 1 de julho ,Je 1892. 
Tora a mesmn. duração que a Convenção principal, independen
tement.l do direito reservado a cach pniz de retirar-se deste 
accordo, merliante aviso dado, com um anuo de anteccdencia, por 
seu g-overno ao g-overno da Confederação Suissa. 

Em tal caso, as assignaturas correntes deverão servir, nas 
condições previstas pelo presente accordo, até expirar· o prazo 
para que foram feitas. 

At·t. 18 

Serão derogadas, a contar do dia em que o presente accordo 
for posto em execução, todas as disposições sobre a mr<teria esta
belecidas anteriormente entre os governos ou as administrações 
dos paizes adhet·entes, as quaes não se conciliem com os termos 
deste accorrlo, sem prejuizo, comtudo, doo; direitos reservados 
pelo art. 12. 

O [JJ'esente nccorrl.o será ratifiC[\IJo logo que for possivcl. 
O;; aclo,.; r\,; t•:llific:.><;<-~0 serão tJ·ocados em Vicnna. 

Em lê rio qne, os plcnipotenciarios dos paizes acim~• enumera
dos lirm:mun o presente accordo, em Vienna, aos 4 de julho de 
1891. 

Pnla Allem:~nha: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsch. 
Pela Auo;trh: Obcnt1·aut.-Dr. Ilo{mann.- Dr. Lilienau.-

Ilabber_qer. 
Pela Hungria: P. Heim.- S. Schrimp{. 
Pela Helgica: Liclttervelde. 
Pelo Hrazil: Lui:; Betim Paes Leme. 
Pela Bulgaria: P. M. Mattheeff. 
Pela Republica d;t Colombia: G. Jl:fichelscn. 
Pela Dinamarca: Lund. 
Pelo Egypto: Y. Saba. 
Pela R.epublica da Liberict: B. de Steim.- 1V. l(oentzer.-

C. Go1delt. 
Pelo Luxemburgo: Mongenast. 
Pela Nuruega: Thb. Heyerdahl. 
Pela Persia: Genl, N. Semino. 
Por Portugal e colonias portuguezas: Guilhennino Auyt~sto 

de Barros. 
Pela Romania: Coronel A. Gorjean.- S. Dimitrescu. 
Pela Suecia: E. von /{rusenstjerna. 
Pela Suissa: Ed. Hõhn.- C. Delessm·t. 
Pela Turquh: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pelo Uruguay: Fedm·ico Susviela GHarch.- Jo.~e G. Busto. 
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XV 

REGULAMENTO PARA A EXECGÇÃO DO ACCORDO RELATIVO Á INTER• 
VENÇÃO DO CORREIO NAS ASSIGNATURAS DE JORNAES E PUBLI• 
CAÇÕES PERIODICAS 

Concluído entre a Allemanha, Austria-Hungria, Belgica, Brazil, Bul
garia, Republica. da. Colombia, Dinamarca, Egypto, Republica. da 
Liberia, Luxemburgo, Noruega, Persia., Portugal e colonias portu
guezas, Romania, Suecia, S11issa, Turquia e Urnguay. 

I 

Cada administração indicará às outras administrações inter
essadas quaes as repartições por ella designadas para se rela
cionarem com as mesmas administrações. 

11 

As repartições de permuta se corresponderão directamente com 
relação a tudo quanto se referir ao serviço de assignaturas. 

IIl 

1.- As administrações postaes que mantenham relações entre 
si remctterão reciprocamente, uma vez cada anuo, a lista (mo
delo A annexo ao pres)nte regultmento) das publicações para 
cuja assignatura poderão servir de intermediarias, indicando as 
condições da referida assignatura e os preços do custo em moeda 
de ouro, inclusive os direitos de transito, e applicando, si ne
cessario for, uma taxa media de conversão de sua moeda corrente 
em moeda de ouro. 

2.- As modificações que forem feitas post~riormente nessa 
lista serão notificadas immediatamente de administração a adtni
nistração, por via das repartições de permuta, á medida que taes 
mudanças se derem. 

IV 

Cada administração organizará, por meio das listas fornecidas 
em observancia ao artigo Ill precedente, uma tarifa geral 
indicando, por paizes, os jornaes, as condições de assignatura e os 
preços que deverão pagar os assignantes. Esses preços estabe
lecidos de conformidade com o art. 7 do accordo, serão 
expressos na moeda nacional do paiz que publicar a tarifa. 
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v 

No caso de ser pedida uma assignatura para uma publicação 
que não figure na lista, deverá o pedido ser referido á adminis
tração em questão por intermedio da repartição de permuta, afim 
de serem obtidas as necessarias informações. Não obstante, o 
mesmo pedido poderá ser attendido, sob reserva de ulterior ajuste 
de contas com o interessado, que será obrigado a depositar um 
signal, si necessario for. 

VI 

As despezas de transito a cobrar alem do preço normal da assi
gnatura serão reguladas de conformidade com o art. 4 da 
Convenção principal, tomando-se por base o peso médio do jornal 
multiplicado pelo numero de vezes que este deverá ser publicado 
durante o tempo da assignatura. 

VII 

1.- As assignaturas abrir-se-hão: 
por um anno, em 1 de janeiro ; 
por seis mezes, em 1 de janeiro e em 1 de julho; 
por tres mezes, em 1 de janeiro, em I de abril, em 1 

de julho e em 1 de outubro. 
2.- As administrações interessadas se entenderão afim de 

admittir assignaturas de quinze dias, de um mez, de mez e meio, 
de dous mezes e de dous mezes e meio para completar o trimes
tre não terminado. 

VIII 

1.- Nos fins de cada trimestre, as repartições de permutare
capitularão, em uma lista conforme ao modelo B annexo ao pre
sente regulamento, os pedidos de assignatura que lhes tenham 
sido dirigidos do interior. · 

Esta lista deverá chegar á repartição de permuta no devido 
tempo, afim de que esta possa mandar satisfazer as assignaturas 
na mesma data para a qual foram pedidas. 

2.- Os pedidos que chegarem depois de ter sido remettida a 
lista geral farão ohjecto •le listas especiaes. 

O mesmo se dará relativamente aos pedidos que forem feitos 
fóra dos períodos ordinarios de reforma de assignatut·as. 

As ditas listas serão designadas por numeros de ordem segui
dos durante um anuo. 

Os assignantes que não fizerem o seu pedido no devido tempo 
não terão direito algum aos numeros publicados desde o começo 
da assignatura. 
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IX 

1.- Os jornaes serão expe,liuos em maços, quer directamente 
as repartições ue destino, quer englobadamente ás repartições 
intermediarias, conforme as administrações combinarem a tal 
respeito. 

2.- Os maços deverão ter a indicação« Abounements-poste» ou 
uma declaração equivalente. 

3.- A tli~tribuição aos assignantes será feita ue accordo com a 
lista. 

4.- Por excepção, os jornaes deverão sm· cintados, escreven
do-se na cinta o endereço 1los destinatltrios, quan1lo os correios 
de permuta do paiz destinatario assim o pedirem. 

As cintas terão a declaração: «A!Jonnement~-poste». 

L- Os atrazos, interrupções, 1lirecções erradas ou quaesrJuer 
irregulariLiades que se ueem no serviço tle assignatnras serão 
communicado,; immo,liatam,mte qncr á rcp;trtiçiio int!mnediaria 
ou, quando par;t isso haja, motl v o, á reJxtt•lição da procellencia, 
quer às administraçõJs centraes que assim o pedirem. 

2.- As reclamações deverão ser· encaminhauas sem demora. 

XI 

I.- Os assignantes, no caso de mudança, tle m;;idencia, po·le
rão obter a remessa do jornal para, o intel'ior do paiz. Por esse 
seeviço poderá ser cobrado um premio especial. 

2.- Si o assignante auscnbr-se do paiz, os exemplares 1lo jor
nal serão expedidos com o enliereço pessoal do destinatario e de
vidamente franqueados por me;o de sellos, quer pelo e'litor, me
diante intervenção das repartições de permuta, quer pdo correio 
de primeiro destino, mediante peévio pagamento da franquia 
pelo assignante. 

XII 

I.- Em caso de interrupção ou de cessação, por parte do 
editor, da public,;ção de um jornal, as atlministi'ações procurarão 
obter, tanto quanto possível, o reembolso, aos assig·uanles, da 
importancia da assig·natut'a relativa ao tempo em que o jornal 
não foi entregue. 

2.- As administrações communicarão r<~ciprocarnente quaes 
os jornaes cuja publicação esteja prohibida. 
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XIII 

1.- Salvo accordo em contrario, desde que os pedi·los de 
assignatura trimestraes possam ser considerados como termi
narlos, e o mai~ tr.rdar, no dia 20 1lo primeiro mez do tri
mestre, catla repartição de pemmta organizará para a rep:ll'
tição corr.Jsponrlente uma conta p:li'ticular (modelo C) onde 
mencionará, por ordem alphabetica e por tempo de assignatut·a, 
a. começar pelo menor, os jornaes pediuos a repartiçilo cor'!'e
sponrlente até á data da dib conta, desde a organização da conta 
antel'ior. 

As a~signaturas pedirias rlepoi:> ria org tnizaçiio dess:L conhL 
serão levadas à conta do trimestre seguinte. 

2.- Salvo accordo em contrario, as contas organizadas de 
parte a parte serão verificarias e liquidadas antes de terminar o 
segunrln m<~7. do trimc~trc a quo as mesmas contas se reforirorn. 
Esse prazo será. elevaul) a qu'ltro mezcs pam o:; paizes fút•a da 
Europct. 

3.- As diff-3renças serão regularisadas na conb trimestral 
seguinte. 

4.- Si for necessario, poucrii:o ser recln.mados pagamentos 
parciaes por 111ez. 

XIV 

1.- As ~vi ministrações do> pair.es adltCJ'entes, tres mczcs 
pelo menos, antes de entrar em execução o accor<lo, enviarão 
reciprocamente, por intermedio da secretaria internacional, um 
extracto das disposições de suas lds ou regulamentos internos 
applicaveis n,o serviço das encommenrlns. 

2.- Qmdqner modificr~ção ultoriur ueverú, sem (]emora, ser 
notificada pela. mesma fórma. 

XV 

1.- No intervallo que d.ecorrer entre as renmoes, qualquer 
administração dos correios de um paiz adher·ente terà o direito 
de dirigir ils outras administrações que tomarem parte no mesmo 
serviço, por intermedio ua secretaria internacional, propostas 
relativas ás disposições do presente regulamento. 

2.- Toda proposta sera sujeita ao processo determinado 
pelo artigo XXXIX do regulamento de execução da Convenção 
principal. 

3.- Pal!a se tornarem executarias, as propostas deverão 
reunir: 

1 o, unanimidade de votos, si se tratar Lia addição de novos 
artigos ou da modificação das disposições do presente artlgo e 
dos artigos I, II, III, IV, VI, VIII e X VI do presente regulamento; 
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2•, dous terços de votos, si se tratar da modificação dos 
artigos VII, IX, X, XII e XIII; 

3", simples maioria absoluta, si se tratar da modificação dos 
outros artigos ou da interpretaç:to das diversas di~posições do 
presente regulamento, salvo o caso do litigio previsto no 
art. 23 da Convenção principal. 

4.- As resoluções que se tomarem serão sanccionadas por 
uma notificação da seCI·etaria internacional a todas as outras 
administraçõe~ interessadas. 

5.- Qualquer modificação ou resolução adaptada só sara ex
ecutaria dous mezes, pelo menos, depois da sua notilicação. 

XVI 

O presente regulamento ent_rará em execução a partir do dia 
om que o accoráo começar a v1gorar. 

Terá a mesma duração que esse accordo, salvo si for renovado 
de commum harmonia, entre as partes interessadas. 

Vianna, 4 de julho de 1891. 

Pela Allemanha: Dr. V. Stephan.- Sachse.- Fritsch. 
Pela Au,trh: Obent1·aut.- Dr. Hofmann.- Dr. Lilienau. 

- Habbe~·gar. 
Pela Hungria: P. Heim.- S. Schrimpf. 
Pela Belgica: Lichtervelde. 
Pelo Brazil: Lui:r Betim Paes Leme. 
Pela Bulgaria: P. llf. Matthee(f'. 
Pela H.epublica da Colombia: G. Michelsen. 
Pela Dinamarca: Lund. 
Pelo Egypto: Y. Saba. 
Pela Republica da Liberia: B. de Steim.- W. Koentzer.-

C. Goedelt. 
Pelo Luxemburgo: Mongenast. 
Pela Noruega: 'l'hb. Heyerdahl. 
Pela Persif1.: Genl. N. Semino. 
Por Portugal e colonias portuguezas: Guilhermino Augusto 

de Barros. 
Pela Romania: Coronel A. Goriean.- S. Dimitrescu. 
Pela Suecia: E. von Krusenstjerna. 
Pela Suissa: Ed. Hohn.- C. Delessert. 
Pela Turquia: E. Petacci.- A. Fahri. 
Pelo U ruguay: Federico Susviela Guarcl~.- Jose G. Busto. 
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DECRETO N. 1063 A- DE 30 DE SETEMBRO DE 1892 

Creu um comm~n,lo ::::uperior de Gua.rdn. Naciona.l na t'oJnrtrca do Sacrnlllento, 
no Estttdo de Minas nernes. 

O Vice-Presidente da. Republica. dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica desligada. do com mando superior da comarca 
do Araxà a forçt de Guarda Naci nal, qualificada na do S;r 
cmmcnto, ambas no ~<;:ctado de 1\linas Oet•aes, e com ella croado 
um con1mando superior 1la mesma guarda, que se compo+A 
do 71• batalhão de infantaria., do 4!J• batalhão da reserva, já or
ganizados, e ora reduzidos a quatro compnnhias cada um, c de 
mais dons batalhões do infantaria do serviço activo, h miJem com 
quatl'o companhias c:vh um c as 1lesigna~·õos de 146" e 147", e 
um regimento de ''avaliaria, com igual numero de esquadt·ões e 
a design>~ção rle 28•, ora cremlos. os qnaos se organizarão com os 
guardas qnaliticados nos districtos da referida comarca: revo
gadas as dispo:;ições em contrario. 

Capital Federal, 30 de setembro de 1802, ·1'' da R,.,publica. 

FLO!UA:"'O PEIXOTO. 

Femando Lol1o. 

DECRETO N. 1063 B - DE ::lO DE SETE~IBRO DEl 1892 

Cre::t um commnndo superior de gnard:ts nncionae~ n.1. eomarca 11e S. Joãe 
Baptbttt de Atibaitt, no Est:tdo de S. P<tulo. 

O Vicc-Presirlente da Republica dos Estarlos Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca 1le S. João Baptista de 
Atibaia., no Est.u.lo de S. Paulo, urn cornmando superior de guár· 
das naciona.es que se comporá de dous batalhões de infantariH. coril 
quatro companhias cada um e as designações de 154• e 155°, de 
um batdhão rl.t reserva, tamtmm com quatro CtJmpannias e a desi
gnação r! e 72°, c um regimento de cavallaria,com igual numero de 
esqu;Ldrões c a designação de 62", OS quaes se OI'Q'Ullizarão com ÓS 
guardas qualificados no;; di:>trictos tla referida comarca; revóga
das as disposições em contrario. 

Capital Federal, 30 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLoRIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Poder Executivo- 1.~02 
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DECRETO N. 1064 -DI~ 1 DE OUTliBRO DE 1892 

Cren mais nn1 1;r.>rpo tle cn.valla.ri:t ti~ gnn.rtlas nadonae~ na com::uc·n da Crt

choeir:J, no gstado rio Hio Orawle do SuL 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unido,; do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

"\rtig-o unico. Fica creado na comarca da C'lchoeirn, no Estado 
uo Rio Grmule do Snl, mais nm corpo de cavallaria, com quatro 
esqua•lrões e a tlesi!jnação de que se organizará com os guar
das alist<ulos no 4• districto da referida comat·ca; revogatlas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, I de outubro de !R92, 4• rla Repulllica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fcnwndo Lobo. 

DECRETO N. 10()~- DE l DE OUTUBRO DE 1892 

Declnr<l C:lducn o. coneessão constante do decreto n. 1950 •le 28 de setembro 
de iS:J7. 

O Vice-Presidente da Republica do;; Estados Unidos do Brazil, 
considerando que Luiz de Carvalho Paes rle Andr::ule, Antonio 
Marques de Amorim e Henrique Augusto 1\Iillet, concessionarios 
da e.';tra•la de ferro entre o porto de Tamanrlarô e o rio Una, no 
Estado de Pernamlmco, a quo se refere o decreto n. I 980 de 28 
de setembro de 1857, deixaram de apresentar os planos dentro de 
seis mezes, começar os trabalhos em um anuo e concluil-os em 
tres annos, segundo os termos da clausula Ü" das que baixaram 
com o referido decreto; resolve declarar callucalessa concessão. 
pelos fundamentos da clausula 7" do supradito decreto n. 1980 
de 28 de setembro de 1857. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 1 de outuhro de 18!)2, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser;;edello Corrêa. 
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DECRETO N. 1066 - DE 1 DE OUTUBRO DE 1892 

Crea um commando superior de guardas nn.cionaes na comarca de S .. João do 
Pianhy, nn Estado do f'iauhy. 

O Vice-P1•esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
risolve decretar o seguinte : 

Art. J.o Fica creado na comarca de S. João do l'iauhy, no 
Estado do Piauhy, um commando superior do guardas naeionaes 
que se constituirá do modo seguinte: 

Dos actuaes batalhões ns. 16 e 42, ambos reduzidos a quatro 
companhias e desligados do commando superior da mesma guarda 
da comarca de S. Raymundo Nonato, no mesmo Estado ; ~los de 
ns. 45 do serviço activo e O do da reserva, ambos de quatro com
panhias e organizados, o da activa com os guardas qualitlctulos 
na 5", 6•, 7• e 8" companhias do 16° batalhão, e o Lia reserva com 
os qualificados nas freguezias da comarca. 

Art. 2.0 J?icam revogadas as uisposições em contrario. 
Capital Federal, 1 do outubro de 18!.!2, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1067 - DE I DE OUTUBRO DE 1802 

H.coq:~aniza a Guarda Nacional dn. comarca. de S. H:tymumlo Nonato, no ERtarlo 

elo Piauhy. 

O Vice-Presirlente da Republica uos Estados Unido~ do llz·azil 
resolve decretar o seguinte: 

Art. l." A Guarda Nacional da comarca de S. Raymundo 
Nonato, no Estado do Piauhy, constituirá um commando superior 
organizado do modo seguinte: 

Do actual 15° batalhão de infantaria, reduzido a quatro com
panhias; 

Do de n. 46, ora creado, que se formará com a guarda qualifi
cada na 5&, 60., 7a e 8a companhias do 15° batalhão ; 

Dos de ns. 47 do serviço activo e 10 do da reserva, ambos de 
quatro companhias, organizados nas freguezias da comarca. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 1 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1068 - DE 1 DE OUTUBRO DE 1892 

Reorganiza o commando superior da Guarda Nacional da comarca de Bragança, 

no Estado do l'arà. 

O Vice-Presidente da Repulllica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. 1. 0 O commando superior da Guarda Nacional da co
marca de Br.tganç,t, no Estado do Pará, ficará constituido do 
modo seguinte : 

Dos actuaes batalhões de infantaria ns. 11, 12, 38 e 65, redu
zidos a quatro compnnhias cada um; 

Dos de ns. 90, !Jl e 92, ora crea•los e que se formarão, os dous 
primeiros com os guardas qualificados na 5•, G•, 7• e 3a com
panhias dos 11° e 12" batalhões, e o ultimo com os alistados na 5a 
e 6" companhias uos de ns. 38 e 05. 

Do batalhão da reserva n. 17, ora creado com quatro compa
nhias que se organizarão com os guardas desse serviço alistados 
nos districtos da comarca. 

Art. 2. o A I a secção da reset•va é elevada á categoria de 
batalhão, com a de!"ignação de 18°. 

Art. 3.• Ficam revogada~ as disposições om contrario. 
Capital Fe•leral, 1 de outubro de 1892, 4 • da ltepnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nanrlo Lobo. 

DECRETO N. 1069- DE 5 DE OUTUBRO DE 1892 

Approva o orçamento de mais cinco armazens para o serviço do caes de 
Santos, apresentado pela Em preza de Obras e Melhoramento desse porto. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á necessidade de estAbelecerem-se novos armazens no 
portodflSantos, resolve approvar o orçamento, apresentado pela 
Empreza de Obras e Melhoramentos do porto de Santos, de mais 
cinco armazens com dimensões identicas aos de ns. 1 e 2 de que 
tratam os decretos ns. 813 de 7 de maio e 9t3 de 15 <le julho 
do corrente anno, na importancia total de 890:638$795, ou 
178:127$759 cada um, a qual será a•ldicionada ao capital da em
preza, de accordo com as disposições dos decretos anteriores rela
tivos ás obras de que se trata, devendo taes armazens ser con-
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struidos no trecho do caes entre o Arsenal de Marinha e o 
enrocamento que precede á ponte d:1 S. Paulo Raitu;ay Company. 

O Tenente-Coronel Or. Innocencio Serzedello Correa, Ministro 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, as.sim o faça executar. 

Capital Federal, 5 de outubro de 1892, 4• dtt Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

DECRETO N. 1070 -DE 5 DE OUTUBRO DE 1892 

Approvn. a reforma dos estatutos dn. Companhia de Lacticinios. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia de Lacticinios, devida
mente rep1·esentada, resolve approvara reforma de fleus estatutos, 
de accordo comas alteraçõtJS que a este acompanham e que foram 
votadas pela as~emblé<~. geral de accionbtas realizada em 21 de 
julho do corrente anno. 

O .Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 5 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:ledello Corrêa, 

Relação das alterações da Co111panhia de 
Lacticinios a que se refere o decreto 
n. 1070 de I3 de outubro de 1892. 

Art. 5. • Substituído pelo seguinte :-As entradas a effectuar 
terão logar quando o entender a directoria, com approvação da 
assemblé t geral, previamente consultada. 

Art. 10. Sub.stituiu-se pelo seguinte: - A administração da 
companhia será exercida. por uma directoria de tres membros que 
dentre si escolherão o presi,Jente, o qual representara a compa
nhia em todos os actos em juizo ou fóra delle e em todas as rela
çães oiHciaes e contractos que tenham de ser celebrados. 

Art. 12. Supprimido. 
Art. 17. Substituído pelo seguinte~- Art. 16. Cada director 

terá o vencimento mensal de 40()$· e mais 5 •;. dos lucro3 liquido11 
para cada director da Capital Federal e lO •;. par.t o director th. 
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MantifJueirn. Estas porcentagens só seriío retiradas depois das 
quotas ti e 5 • I o para o fundo de reserva e de 12 • I o para os accio
nistas (art. 18 C). 

Art. 19 c. Passou a ser art. 18 C. O resto, si o houver, de
pois •le deduzi• las as porcentagens para os directores, conforme o 
art. 16, serit dividido em duas partes iguaes, sendo uma para 
os accionistas e outra para os incorporadores da companhia, a 
titulo de bonificação, e durante todo o prazo de duraç'io da com
panhia. 

Art. 24. Passou a ser ll.rt. 23. E onde diúa-uma quarta parte 
das acções emittidas, diz-se- mais de metade das acções emit
tidas. 

Art. 25. Passou a ser:- Art. 24. A constituição das assem
bléas orcUnarias e extraordinarias sera feita de accordo com as 
disposi.;ões da lei vigtmte das sociedade anonyma;::. 

Art. ·26. Ficou sendo :- Art. 25. A assemblé:t ~eraJ ordina
ria deverá reunir-se annualmente no Rio de Janeiro ( Capital 
Federal) no mez de agosto e as assembléas geraes extraorrlina
rias, sempre que o exigirem os interesses d<t companhia, a juizo 
da directoria., ou IJUando requerida por accionistas, de accordo 
com a lei das socie lades anonymas. 

Art. 28. Passou a ser:- Art. 2i. Em regra geral decide 
nas votações a maioria absoluta dos votos presentes, con
tan•lo-:;e um voto por grupo completo de cinco acções inscriptas 
nas con•lições tio art. 23, até 40 votos - maximo de que um 
accionista po•.lerú dispor, qualquer quo srja. o numero ua.s acções 
que represente por si ou por outrem. 

Paragrapho unico. Onde dizia-uove acções- uiz-se- quatro 
acções. 

Dispo~içõe~ transitarias. Fica.ra.m assim substituitbs :- O 
conselho ti~cal ser:\ g-r,ttuito até ao fim 1lo corr·•nte annn. devendo, 
de janeiro de 18!-13 em deante, receber cada membro 50$ mensaes. 

Nota -Tendo sido supprimido o nrt. 12, os que a elles se 
seguirem teem já a numeração immediatamente iulet•ior. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1892. Pela Companhia. de 
Lacticinios, o director - Dr. A1·thw· da Silva Pereira. 

DECRETO N. lOil - DE 5 DE Ol:TCBRO DE 1892 

Dá nova or~anizrv::ITo ao eommando superi,.,r da Guarda ~acif1n:ll rla. comarc~ 
ua Franca, DO E" ta do de s. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estndos Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. 1.0 O commando superior da Guarua Nacional da comarca. 
da Franca, no Esta:do de s .. Paulo, se comporá dos actuaes 42•, 56• 
e 57• batalhões de mfantarta, 16• batalhllo da reserva, reduzidos 
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~ quatro companhias cada um, e mais um batalhão de infantaria, 
tambem com quatro companhias e a designação de 154°, e um 
regimento de cavallarb, com igual numero de esquad~ões e a 
designação de 61 o, ora creados, os q uaes se orgamzarao com os 
guardas qualificados 11os districtos da mesma comtrca. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 5 de outubro de 1892, 4" da Repulilica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernmulo Lobo. 

DECRETO N. 1072- nE 5 nE ot:Tna:o ro~·: l 1-;~12 

O Vice-Presidente da Republir:a dos Est:Hlo~ Uni los ,],J l3raúl, 
~ttendenrlo ao flUe requerer·am os concessionarios dns olmts de 
melhoramentos do porto de Santos e a convcnicncia tle abreviar 
e facil1 l:tr o expediente Llas mercadorias r1ue tr·ansitam tu lo cae~ 
e m·mazens da emprezt. respectiva e :ts vant:tgens qne rl11 t:d 
brevidade ad dr·ão ao commercio, resolve moditicar a clausula 511 

das que baixaram com o decreto n. 9979 de 12 de julho de 1888, 
pela seguinte fórma: Os ns. l, 2 e 5 da referida clnusula ticam 
::mhstituidos pelas seguintes disposições: 

Pêl:t carga e descarga de mereadorias e qu:wsqner genero3 nos 
cães que possuírem, em virtude da presente concc,:;:to, o:; con
cessionarios terão o dit•eito de cobrar um e meio reae::; pot· kilo
gramma. 

A cobrança das taxas relativas aos generos effectivanwnte 
recolhidos aos armazens dos concessionarios, fa1·-se-ha de accordo 
com os qne estão ou forem adaptados na Alfandega de ~antos, 
para o se!'viço de armazenagem. 

O Tenente-Coronel Dr. lnnocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios Ll:t Agricultura, Commercio e obras Pu
blicas, assim o faça executar. 

Capital Feder,\l, 5 de outubro rle 181)2, 4'' da Republica. 

FLORIA:'<O PEIXOTO. 

Serzedelto Corrêa. 
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DECRETO N. 1073- DE li DE OUTUBRO DE 1802 

ConCefleo permissão ao IJ:tnco de Credito Br:'l.zileiro, com s1~de nesta. Capital, 

para transferir a .los,; Rn.bello e Francisco Mn.rcellino Pinto ::t faculdade que 

lhe assi•te de etfectuar opernçõe• de emprestimos hypothecarios nos ERtados 
do S. Panlo e I\Iinas Ger~tes. 

O Vic(l-Presidente da Republica dos Estados Unido~ do Brazil, 
attendendo ao que requereu o Banco de Credito Brazileiro, com 
séde nesta Capital e representado por sua directoria devidamente 
autorisatla pelo art. 30 dos respectivos estatutos, approvados 
pelos decretos n. GG2 de 12 de novembro de 18'J I e n. 77 4 de 22 
de março do corr·•mte anno, resolve concerler-llw pPrmissão para 
transferir a José Rabello e Fmncisco 1\larcellino Pinto. commer· 
ciantes matriculados, residentes, este na dit:t Cupital e a']nelle 
no Estado d11 ~. Pllulo, a faculdade que tem pelo art. !J0 dos 
mesmos estatutos, de elfectuar operações de emprestirnos hypo
thecariOSI nos Estados de S. Paulo e Minas Get'lles, licando os 
cessionarios obrigados ás seguintes condições; 

Obter do Governo da União ou dos referidos Estados ·a 
appmvação dos estatutos das soci•;dades que organizarem para 
eiS.e lim ; 

Sujeitar-se a to1bs as disposições dos decretos n. IG!J A de 19 
de janeiro e n. 370 t!e 7 de maio de 1890. 

O Ministro de Estado dos Ncgocios da, Fazenda assim o faça 
e~cutav. 

Capital Federal, ll 1lo outubro de 1892, 4° da Rcpublica. 

FLORIA:-<0 PEIXOTO. 

Ser:;edello Corria. 

DECRETO N. 1075 (*)-DE 13 DE OUTURRO DE 189ll 

Crea muis um regimento de ca.vallari.."l. de guardas nacionnes na comarca do 
Urul>ú, no Estado da Bahia. 

O Vic3-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Urubu, no Estado da 
Bahia, mais um regimento de cavallaria de guardas nacionaes, 

(') Com o n. 1074 não houve ::teto. 
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com quatro esquadrões e a designacão de 14•, que se comporá dos 
guardas qualificados no termo de Macallubas, da mesma comarca; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 13 de outubro de 1892, ·i• da Ropublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. IOili- Dg 13 DI~ OUTUJll:O DE ]1'02 

Crea um commanUo superior de guardas nnciontws nn comarca tle ~. Miguel 

de Guanhàe's, no Estado d~ ~Iin'ls Ger:tP~. 

O Vice-Presidente da RepulJlic:t dos E~tados Unidos •lo Drazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarc t do S. Miguel •le ílna
nhãos, no Estado de Minas Gel'aos, um comrnawlo snpnrioJ' •lo 
guardas nacionaes qne se compor·it do~ lmtdhücs ns. 14·1 c 145 
uo serviço activo c 88 do da reserva, todos com quatro compl~
nllias e que serão organiz tdos nos districtos da comarca; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 13 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1077 -DE 13 DE OUTUBRO DE 1802 

Crea um commando superior de gunr<1ns nacionnes na comarca do Grão l\Iogol, 

no Estado de .\finas Geraes. 

O Vice-Presidente d<t Republica dos Estados Unidos do nrazil 
resolve decretar o seguinte : 

Art. I. o Fica creado na. comarca do Grão Mogol, no Estado de 
Minas Geraes, um commando superior de 1;5uardas n acionaes que 
s~ comporú : dos batalhões ns. 85 do serviço activo e 59 do da 
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reserva, reduzidos a quatro companhias e desannexados do com
mando superior da mesma guarda da comarca do Rio Pardo; 

Dos de ns. 143 do serviço activo e 87 do da reserva, e do re
gimento de cavallaria sob n. 27, ora creados, este com quatro 
esquadrões e aquelles com igual numero de companhias, e que 
deverão organizar-se no districto Ja comarca. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de outubro de 189~, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1078- DE 13 DE OUTUBRO DE 1892 

Crea um r~g-imento (le cnvallnria ele guardas nacionaes na comarca de Campo 
Bel! o, no Estau o de li[ i nas Geraes. 

O Vice-Pre~ideute da Renublicfl. dos Estados Unidos do Brazil 
rcsol v e decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fiea creado na comarca de Campo B<3llo, no Es
tado de Minas Geraes, um regimento de cavalhria de guardas 
nacionaes, com quatro esquadrões e a designação de 2G•, que será 
organizado nos districtos t.la mesma comarca; r·evog-ada,; as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 13 de outubro de 1892, 4• da n.epublica. 

FLORIA.NO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1079- DE 13 DE OUTUBRO DE 1892 

.\pprova a reforma. dos e~tatutos (la Companhia Alcoolien da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Est.ados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Alcoolic:t da Bahia, 
devidamente representada, resolve approvar a reforma de seus 
~statutos, de accordo com as alterações que a este acompanham 
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e que foram votadas pela assembléa geral de accionistas realizada 
em 15 de julho do c01•rente nnno.. . . 

o Ministro de Estado dos Negomos da Agrtcultura, Commercw 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 13 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Se1·zedello Con·Ga. 

Alterações dos estatutos da Oom]>anhia 
alcoolica da Bahia, a que se refere o de
creto n. 1079 de 13 de outubro de ISO~. 

Art. 4. • o capital social é de l.OOO:OOO$OOn, divididos em 
10.000 arções de 100$000 cada uma. 

§ I.• Será realizado o capital em quotas de lO "/• com 
intervallos nunca menores de ses5enta dias, sen•lo a primeira 
quota recolhida no Banco Emis:;or da Btthia, no acto do serem 
assignados os e;;tatutos. 

Ntt reforma ficou pela maneira seguinte : 
« i\J"t. 4." O capi t:d social é de :!Of):000$000, clivirlidos em 

3.000 ncçõe:; 1lo 100$000 cada uma. 
§ l." Será realizttdo o cnpital em quotas da seguintB maneira: 

a primeira, na importancia de 100:000$000 efl"ectuou-se na occa
sião da install:tção que ao capital reduzi• lo correspoude a 33 30

/ 00 ; 

a segunrla, que, realizada agora, sera na importancia de 
50:000:1;000 que corresponde a 16 67

/"", ficando assim realizados 
50·; •• e as demais entradas serão chamadas quando tornarem-se 
necessarias, em quotas nunca menores de 10 °/o e com iutBr
vallos de 60 dias pelo menos.-. 

Art. 9.• Dos estatutos : 
A companhia serà administrada por tres directores e um r:onse

lho 1iscal, composto igualmente de tres membros eleitos na 
sessão orrlinaria da assembléa geral, por escnttinio secreto e 
maioria rE>lativa de votos ; na mesma época e pela mesma fórma 
serão eleitos os respectivos snpplentes. 

Os directores distribuirão entre si o serviço de administração, 
de fórrna que sempre um dos directores faça gerencia e residen
cia na cidade de Santo Amaro, onde são domiciliados grande 
numero de prorluctores. 

Este artigo foi substituído na reforma pelo seguinte : 
« Art. 0.0 A cúmpanhia será administrada por dous directores e 

um conselho fiscal composto de tres m:•mbros eleitos na assem
blea geral orr.linaria, por escrutínio secreto e maioria relativa de 
votos ; na mesma época e pela mesma fórma serão eleitos os 
respectivos supplentes. 
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Parngrnpho unico. Os directores distribuirão entre si o serviço 
da administração, de forma que um faç<t gerencia e residencia 
em Santo Amaro, onde tem grande numero de productores, e o 
outro na :;éde da companhia.» 

o § 2• do art. 12 dos estatutos, do theor SAguinte : - Eleger 
entre seu~ n.ernbros o presidente quo servirá de thesourciro, 
bem como eleger os dous gerentes, um com resideucüt em Santo 
Amaro e o outro nesta Capital, na reforma ticou pela maneira 
seguinte: 

c Art. 12, § 2.0 O director residente na séde da companhia exer
cerá o cm·go de cnixa e tratará da gerenda n L nwsum sétle, 
encarr•egando-se o outro da g<Jrencia em Santo Amaro.» 

O pnr.,grnpho unicodo art. 15 dos estatuto", do seguinte theor: 
- c Quer o tundo de reserva quer o funrlo de integrrolização de 
acções terão a npplicação que a nsscmbléa geral determinar·, foi 
suppresso na reforma. 

Os arts. 16. 17 e 18. do seguinte theor : 
Art. 16. Na nssembléa geral de constituição da companhia 

serit marc;1do o honorario e a commissão da rlirectoria c conselho 
flso d. 

Art. 17. Serão reconhecidos incorporndore;; desta companhia 
os Srs. João Alves CarLloso e Antonio Gomc5 L·jte, e nesta qua
lidade lhes cabe a comwissão <le 2 °/o de capital social, pag:~ de 
uma só vez, em compensação das despezas de incorporação, bem 
como do trabalho na roa lização do contracto de consignação 
feito com a maioria dos prodnctos de alcools e seus preparados. 

Art. 18. Dnraute os primeiros cinco anuos SPrdr;lo os cargos 
de diructore~: João Alves Carrioso, Francisco 1\laria IUappe, Dr. 
José Moreira Coelho; supplentes: Anionio Gomes Leite, Au
gusto da 1\Jatta e Silva, .Manoel Pcrcim da Silva ; mPmhros do con
selho liSC<tl : Banco Emis~or da Bdria, Dr. Antonio Joaquim de 
Cerqneira .Meutles, coronel Aristides Novis; supplcntes : .João 
Gualber·to de Freitas, Miguel Fmncisco Rodrigues de Moraes, 
commcndador Manool José Rastos -for:;~.m suppressos, por serem 
disposições gcraes já praticadas. O:> mais artigos e pamgra
phos foram conservados na reforma. 

Bahia, 15 de julho de 1892.- A directoria, João Alves Cardoso. 
- Dr. João Moreira Coelho.- Manoel Pereira da Silva. 

DECRETO N. 1080 - DE 13 DE OUTUDRO DE 1892 

Approva a reforma dos estatutos da Companhia Pastoril Industrial Sul 
do Drazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Uni·ios do Brnil• 
attendendo ao que requereu a Companhia Pastoril Industrial Sul 
do Brazil, devidamente representada, resolve approvar a reforma 
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de seus estatutos de accordo com as alterações que a este acom
panham e q11e foram votadas pela assemblea geral de accionistas 
realizada a 5 de setembro pr,lxímo passado. 

O Ministro de l~>~h,Jo dos Ne!_focio;; rb Agricultura, Cnmmercio 
e Obras Publicas assim o faça exccutat•. 

Capital Federal, 13 ele outubro de 181>2, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Scr;;cdello Corn:a. 

Alterações dos eF~tatntos da Con1panb.ia 
l_~astot•il Indnstr·iu.l :-oõul do Rrazil, a que 
~e r·t·fl~a·.- n dt~crnto n. J.()S() ele 1:; do ou
tubro de JSU.~. 

Capitulo 2°, art. 1.0 Substitua-se pelo seguinte: 
O fmHlo ue r()serva ~er:\ constitni,Jo no minimo com G ''/o dos 

luct·o~ lifJuirlos e vcl'itic;Hlos em balanços semestracs, ató attingir 
a 25 "/o !lo capital social. 

Art. li. Substitua-se pelo seguinte: 
Aos accíonistas será distríbuí,Jo como dividenclo o excedente 

do que for destinado a0 fundo de reserva. 
Capítulo 3•, art. 13. Substitua-se pelo seguinte: 
A companhia será administracla por dons directores J1l'I'Sident9 

e tlwsoureiro eleitos em assembléa geral de trcs em tt·e.-; annos, 
por maioria de votos e reelegiveis. 

Serão directores durante tres annos os Srs. : conselheiro José 
Bento de Araujo, pr·esiclente, e Jun.n Cupllonch y Pucrto, thesou
reiro. 

Paragrapho unico. Terá tambem dons gerentes no E,;t~do do 
Rio Gran,Je do Sul, de nomeaçiio da nsseml,[(m geral, de tres em 
tre . ..; annos, os qnaes serão obrigados a obscrvat· o re.é!·nl:unento 
expedi,Jo pela dil·ectoria, nudcnd:J esb su,;pendcl-os e nomear 
sub-gerentes até á reunião da pl'imeira assembléa gemi, si assim 
julgar cr•nveniente e m ·smo em caso rle vaga ou renunch. 

s·erão gerentes nos primeiros annos os St·s. Laurence \V. Hislop 
e .Junins Brutns C. de Almeitla, e fisc:tl os Srs. Conceição & C ... 

Qu 1ndo se julgar necessaria a reforma tlo regulamento serão 
ouvidos os gerentes. 

Art. 15. Substitua-se pelo seguinte: 
Os directores e membros do conselho fiscal serão remunerados 

pel:t fór•tn:t por que for estipulado pela assemblea geral. 
Art. 19. No caso de vaga na directoria o conselho fiscal desi

gnará accionista ou accionistas para preenchimento até á pri
meira assembléa geral. 
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Art. 2". Substitua-se pelo seguinte: 
A gerencia administrará os estabelecimentos do Rio Grande 

do Sul, de accordo com a directoria e regulam:mto. 
Capitulo 4°, art. 26. A assemblé;t geral reunir-5e ha ordinaria

mente até ao mez de outubro e extraordinariamente quando con
vocada . 

.Art. 26. §§ 1• e 2.• Substitua-se pelo seguinte: 
Compor-Sb-ha sómente rle accionistas que tenham suns acções 

inscriptas pelo menos 30 dias antes da reunião e observadas as 
disposições leg-aes quanto aos prazos de convocação e ao numero 
necessario para funccionar. 

Rio de Janeiro,27de setembro de 1892.-Jolio Bentode A1·aujo, 
director. 

DECRETO N. 1081- DE 13 DE OUTUBRO DE 1892 

Crea mais tres batalhões de infantaria de guardas nacionaes na C::tpital 
do Estado de Sergipe. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do llrazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fic..'lm creados na Capital do Estado de Sergipe 
mais tres b t talhões de infanl:\ria de g-uardas nacionaes, com quatro 
companhias cada um e as designações de 41•, 42'' e 43'', os quaes 
serão organizados com os guardas qualificados nos districtos da 
mesma Capital; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 13 de outubro de 1892, 4• da nepublica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fanando Lobo. 

DECRETO N. 1082 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1802 

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca tle C::tmpos, no Estado do 
Rio de Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos llo Brazil 
decreta : 

Art. 1.• A Guardll. Nacional da comarca de Campos, no Estado 
do'Rio de Janeiro, constará de um commando superior com
posto dos actuaes 11• e 12• batalhões de infantaria, 5• e 6• dare-



ACTOS DO PODER EXEeUTIVO 815 

serva, reduzidos a quatro companhias cada um, 6• regimento de 
cavallaria, 2" secção do batalhão de infantaria, ora elevada a 
batalhão com quatro companhias e a designação de , e de mais 
dous batalhões de infantaria, tambem com quatro companhias 
cada um e a designação de , e um dito da reserva, com a de-
signação de . 

Art. 2.• Os b:üalhões, ora creados, serão organizados com as 
companhias excedentes dos batalhões existentes. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federt\l, 13 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1083 - DE 18 DE OUTUBRO DF. 1892 

Concede no Dr. Joaquim Anselmo ~ogueira e Luiz Gera.l(lo Albernaz nova. 
proroga\'ão de prazo quanto ú. concessão a que se refere o decreto n. 321J 
ue iô ue maio ue f.~91. 

O \'ice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que representaram o Dr. Joaquim Anselmo No
g·ueira e Luiz Geraldo Albernaz afim de levarem a effeito a con
cessão que lhes foi dada por decreto n. 329 de 16ldemaio de 1891 
para edificar na cidade do Rio de Janeiro e seus arrabaldes casas 
11estinadas a habitação de operarias e classes pobres ; 

Decreta : 
Fica novamente prorogado, até 31 de dezembro do corrente 

anno, o prazo de que trata a clausula 3a das que acompanharam 
o decreto n. 213 de 2 de maio do nnno findo e a que se refere o 
de n. 329 acima citado, para a organização da companhia. 

Capital Federal, 18 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1084 - DE 18 DE OUTUBRO DE l8g2 

Concede autorisação á Companhin. Ceres Brazileira para reformar os seus 
estatutos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Ceres Brazileira, devi-
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damente reprAsentada, resolveu conceder-lhe autorisação para 
reform:u• os seus eshtuto' rle a0cordo com as ·tltet·;~çlíe~ vot,tdas 
pela assemuléa geral dos accionistas em 15 de junho ultimo, que 
com este baix:un ; ficando outt·osim a comJMnhia. obrigada a 
preen1~her as formalidade,; exi:;iJas pelo art. 6• do tlecreto n. 164 
de 17 de j weiro de 1890. 

O :\1inistro tle Est<.tdo dos Nego cios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 18 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Serzerlello Corrêa. 

Relação das alterações dos estatutos da 
Companhia Ceres .Brazileira, a. ('pie se 
retere o decreto n.lOS""-" de :ts de outubro 
de 189.2. 

O 1\rt. 1° fica redigido do seguinte modo: 
« Fica esta!Jeleci•la nesta Capital Federal uma. socied:ttle an

onynm com :t rlcnominaçàode Companhia Cercs Brazileira, para os 
fins declara<los ne~tes estatutns, de conrormidade com o decreto 
n. 700 de 29 de agosto de 189.).» 

o art. 4° e suhstitnídl) pelo seguinte: 
«0 anuo social dccoi'I'erit de I d" julho a :lO de junho.» 
o !i} 8° tio at·t. J 0 lica a~sim re<lig-itlo : 
« Emittir debentures, de conf •rmitlade com o art. 32 do decreto 

n. 164, de 17 de janeiro de 1890, precedendo consulta e voto atnr
mativo da assemblé' geral dos acciouistas ad hoc convocada. » 

O art. 6" substitue-se pelo seguinte: 
«O capital da comp:tnhia é de 5.000:000$, dividido em 25.000 

acçõ 's 1le ~00$ cada uma.» 
O art. 7° é élirninado. 
Ao art. 8°'nccrescentP.-Se o seguinte : 
c Paragra pho unico. As resoluções sobre commisso se entenderão 

suhordina<las ils leis vigente~.» 
O art. 12. Fica do seg-nin te modo re1lig-irlo: 

. « As acçõ.;:; depois de integrali~a•.Lts poderão ser ao portador ou 
nominativllS, á vontade do possui,lor. 

Paragrapho unic11. As acções ao portador poderão tornar-se 
nominativas ou vice-versa, pagando o seu possuidot• a taxa de 
200 róis por acção. taxa que será levada á conta de lucros 
sociaes, e mais os impostos exigidos pelo Estado para esse thn.:. 

O art. 16 fica substitui<lo pelo seguinte: 
< A ussemblé t geral reunir-se-h<t ordinnriamente todos os 

annos, dentro de dous mezes, depois de terminado o anno so
cial, e extraordinariamente, quando a directoria julgar neces
sario, ou nos casos previstos pela lei». 
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O art. 18 fica assim redigido: 
«Poderão votar os tutor·es por seus pupillos, os maridos por suas 

mulheres, um dos sodos pela firma, os prepostos de c01·pora~'ões 
e os procur·adores. Ern caso algum, por·ém, terá a mesma pessoa, 
por· :;i e como procurador, direito a mais de cincoenta votos. 

p,, r.•:;rapho nnico. N>tS eleiçõe:l de Jirectores e tisc te~ serão 
admittidos votos por procuração, comtanto que os procuradores 
se apre~entem munidos de poderes e~p<.!ciaes e não exerçam na. 
occa~ião algum dosses cargos.» 

o art. ~I tica substituído pelo seguintA: 
«A (~ompanhia sera administraria pelos quatro directoresactuaes. 

qne entre si escolherão um presidente, um secretario, um th&
soureiro e um director gerente. 

§ 1 .o Não ser·á provida a vaga que, porventara, venha a 
dar-.,e at:i esgotar-se o prazo do art. 42, emquanto o numero 
dosdirectores for superior a tres. 

§ ~.o Logo. que o uuuwr·o dos actuacs director.•s venha a 
redrtúr-se a tres, nrn ddlcs scrvir-iL de presidente, outro de 
seeretado e tlwsout'eiro, e outro ue ger·ente, incumbido da secção 
agrícola, para o que dever·á ter pratica0 lmbilitaçõe~ especiaes. ~ 

O ~tr·t. c_7 fica redigido do seguinte modo: 
<<A dir·ectoria reunir-.;e-ha todas as veze~ que o exig-irem os 

intnresst'S da companhia. mas, pelo meno~, uma vez por semana. 
Do cad;L reuni:lo se lavrará uma neta, da qual coustarão em 
detallle as resoluçõe:> tornadas. 

P>~r:t haver ses::;ão requer-;;o o comparecimento da maioria 
do.; diredores.» 

O ~,to do art. 28 fica l'B<Iigitlo assim: 
«Constituir por seu presi lente mandat:wio com plenos poderes, 

inclu~ive o lle substalJelecimento, p;tra requerer do Governo 
Geral e dos Gover•nos 1los l~stados tudo quanto fur· rle interesse 
da companhia, para contractar, receber e dar quitnção, e repr&
se'lt 1r a companhia nas questões jwliciaes em que for· parte. 
})Odendo o mandato ser conlerido a qualquer dos dircctores.» 

O nr't. :l2 é suiJstituitlo pelo se~:;·uinte: 
<<Ao 1!irector gerrmte compete a. immediata direcção e fiscali

zaçãu •la p:u·te ag!'icola e pa~tol'il,.. 
O ar·t. :H é sulJstituido pelo seguinte: 
«Os honorarios da directoria serão de 12:000:li annnaes, para 

carla uiredor, pago.; mens:dmente. Além 1los honoral'ios terão 
os diredores a pt·rtenhtgem de 5 "/o, repartidtt igu<dmente entre 
si e calculnrLt sobre a quota destinada ao dividendJ.» 

O art. :~7 fica assim redigido : 
« To,los os ~emestres, depois de apnl'ado o lucro !irplido, dedu

zir-se-hão 1lelle 10 ''/o para o fundo de reserva, e o excedente, 
dednzida a porcentagem de que trata o art. 33, será dividido 
entre os accionistas até 15 •; •• Verificando-se aint.la so!JI'as, serão 
levada~ á cnnta tle lucros suspensos.» 

O art. 40 foi supprimitlo. 
Rio de .laneir·o, 22 de setembro de 189.?.- M. G. de PaiDa 

Coutin!,o, du·ector. 

Poder Executivo 18J2 
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DECRETO N. 1085 -DE 18 DE OUTUBRO DE !892 

Approva os estudos definitivos pnra. a. construcção do rnmnl do kilometro 42, 
do prolong~mentn da Estrada de Ferro dn Bahia á cid:ule do. }1eira de S:lnt:o. 

Anna, passnndo:peln vi\la <la Purificnçiio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve approvar os estudos detinitivos para a construcção do 
ramal do kilometro 42, do prolongamento da Estrada de Ferro 
da Bahia á cidade da Feira de Sant' Anna, pass mdo pelrt villa da 
P.urificação, os qua ·s com o' te baixam rubricados pelo cherc inte
rino tia ]a Directoria das Oliras Puulicas. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas i\Ssim o faça executar. 

Capital Fedem!, 18 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

DECRETO N. 1086-DE 18 DE OUTUBRO DE 1892 

Abre no ~Iinisterio dn Justiça um credito do 1.2:J5:8S'$~97. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação c ou tida no art. 19 da lei n. 76 de 16 de 
agosto do corrente anno, que reorganizou o serviço policial do 
Districto Federal, resolve abrir o credito de 1.255:888.$597, para 
0ccor~e~ ás despezas accrescidas com o alludido serviço no actual 
exercicw, a saber: 

Repm·tiçlio da Policia 
Pessoal ..................•....•........•..... 
1\ia teria!. .........................•........... 

Brigada policial 
Pessoal ................................••..... 

Cnsa de Detenção 

:1G3:9?o:;;3SO 
12:530$011 

679:280:!;745 

Material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . 39: 304$586 
Reformados da br·igada........................ . 6:8,1:3$902 
Diligencias policiaes e conducção de presos...... l24:000$001J 

Crtpital Fedem!, 18 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1087- DE 18 DE OUTUBRO DE 1892 

Modifica o pl::mo de uniformes para os officiaes do estado-maior do commando 
superior e <las bri:;auas da Guarda Nacional <la CaJlital Federal. 

O Vice-Presidente da Republic:~. dos Estados Unidos do Brazil 
resolve: 

Artigo uni co. Os officiaes r los estados -maiores do com mando 
superiór e das !Jriga,fas d:t Gtmt·cl:t Na,·ional da Capital Fotloral 
usarão do uniforme approvado pelo decreto n. llô7 de l:l do 
dezembro de 1890, tendo ai amaros do cordão de seda verde e 
de ouro com agulhetas de metal branco, pendentes do hombro 
esquerdo; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 18 do outubro do 1892, 4° da Rcpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1088- DE 20 DE OUTUBRO DE }8g2 

Approva os estudos definitivos <lo trecho da Estra.da. de Ferro de Ita.ra.r& á 
Cruz Alta, e comprehendido entre esta cidade e o rio Uruguay, apresentados 
pela Companhia União Industrial dos Estados do Brazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe requereu a Companhia União Indnstt•ial 
dos Esta,fos do Brazil, resolve approvar os estudos tlnlinitivos 
apresentados pela mesma companhht e relativos ao trecho da 
Estrada de Ferro do Itararé á Ct•uz Alta, comprehendido ontt'o 
esta cidade e o rio Uruguay, de accordo com as plantas quo 
com este baixam rubricadas pelo chefe interino da 1" lJiro
ctoria das Obras Publicas. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio o Obras 
Publicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 20 de outubro do 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 



820 

DECRETO N. I 089- DE 20 DE OUTUBRO DE 1892 

Approva, c >m restricção, os estudos definitivos d<L Estrada de Ferro de Porto 
Alegre a Torres, apresentados pela Comp~nhia União Industrial d.Js Estados 

.do Brazil. 

o Vice-P!'esidente da Republica tios Estados Unirlos do Brazil, 
attendendo :\<> que lhe requereu~~ Companhia Uniiio Inl!n;;trial 
<h' t•:stadliS tlo Bl'<lzil, resolve 'lJ-'[ll'•w:u· o,; est\lllus dt!linitivos 
apr·~seutados peb mes111a companhia e relativos a ~~~ t·a·la de 
Pen•o •le Porto Alegt·e a Torres, tle accordo com ns pbntas que 
com est~ haix:am rubricadas pelo chefe inter·ino da I• l>il'••ctoria 
d 1s Obras Puhlicaq; com resalva, porém, da apresentação de uma 
var·ianl·• com o fim de fazer o traçado da a Iludida e.;tr,lrh passar 
ptlb~ vil la de uravatahy. 

O Ttmente-Coi'Onel Dt•. Innocencio Serzedello Corrêa, Mi
obtr·o de l~stado dos Ne~ocios d:~ Ag-ricultur·a, Commercio e 
Obras Publicas, assim o faça execut!Ír. 

Capital Federal, 20 de outubro de 1892, 4'' da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Ser:;ede/lo Corrêa. 

DECRETO N. 1090 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1892 

-'-pprova :ts alteraçii'es feitas nos estatutos do Banco de Credito e Garantia Real. 

O VicP-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Drazil, 
att.md·mdo ao que requereu o Banco de Cr·edito e G q·antia Real, 
repre~entado pot• sua directoria, resolve npprovar ns attet·ações 
aloaho tr·anscl'iptas, feitas UO!\ estatutos du mesmo banco, por 
dnlilJet·a~io da assembléa geral extraordin:lrÍ:t dos respectivos 
a<"~iouista;;, eiTectuada em 22 de junho do corrente anuo; a 
sab,·r: 

•t Fica a directoria autoris1da a entender-se com os pussni
dores rl.as nove mil quinhentas e setenta e rluas acções q•te Iicarão 
a cargo do syntlicato, e saldar a conta corr<Jtlte do tuesmo 
syndicato, recebendo em pagamento as dit:~s acções •leste banco 
que lhe pertencem e que por tal fôrma serão r••sgn.tada.;, Em 
ta<J,; tern10s, fic•t o capital redn?.ido :\s quinze mil qnat• ocentas e 
vinte e oito arçõe~, potlendo mais tarde ser reemittid 1S .;; refe
ri•las nove mil quinhentas e setenta e duas acções assim resga
tadas, por deliberação da assemblé,L geral especialmente convo
ca•la par:t tal fim. 

« O crtpital do banco fica reduzido a mil qninhentos e qua
renl<t e dou~ contos e uitocentos mil réis (1.542:800$), represen-
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tado por I]Uinze mil quatrocentas e vintA c oito acçõl"lS •le cem mil 
réis t100$) cada uma. Os vinte mil réi:> (20$) r<~stant•~s será() 
pagos em cinco prestações •le IJnatro mil réis (t$) cada uma. com 
interv:dlos, a juizo da directoria, sendo a primeira. chanmda de 
dous por c ·nto (2 °/o) trinta dias llepois desta nssembléa. • 

O 1\lini.>tt'o de Estado dos Negocins da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Fe•leral, 21 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLOIUANO I'E!XOTO. 

Ser::edello Corrêa. 

DECRETO N. 1091 -DE 21 DE OUTU!lRO DF. 1892 

Concede nut'Hi~~lção á Tri!]JITta.l Firl1 buwranrc ('uill}laJI'f para eontinn:ll' :t rmw

cinnar sob n. denomin~~-ãl) de Imp,..J'iat ]H.')H;'anr~~ CmP}Jnn;r. filititetl. 

O VicA-Pt•esi•lente da R.epnhlica dos Rstartos Unirlos do BrnzH, 
atten<\.l!ldo :w I]Ue reiJneren a Imperial Fire Insurm1ce Cnmpt~ny, 
devirlnmr>nte represrmtada, re;;olvfl conceder·-lhfl n utorisaçiio p •ra 
continu:1.r a fnnccionar sob a dP-nominação de Imperial Insu
rance Company, limited, ficando, porP.m, a compr~nhia oht·ia-ada. 
a continuar a. ohsflrvar ns condições contidas no dPrreto n. 3154 
de 18 de s'ltembro d~ 18f\3, IJUe a autorisou a funr>donr~r, e bem 
asstm >t sn.tisf:tzer as forma1ir\adefl PXi ~id:1s no art. 1°, § ZO, n. 203, 
do r1ecreto n. 164 •la l7 de janeiro de 1890. 

O Ministro de Rstarlo •los Nego••io~ da Agricultura, Commerci() 
e Obras Publicas assim o faç:t executar. 

Capital Federal, 21 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser;edello Corrêa. 

Eu abaixo assignado, Johannes Jochim Chri~thn Voigt, cor
retor dfl n>tvios, tra•luctor publico juramentado e interpretfl cr•m
mercinl matriculr~rlo no Meritissimo Tribunal rio Cnmmercio desta 
praç:-1., par..t as lingnas allemã, franceza, in;dez•, !'\ICCII, r! in •
mr~rrpwz:t, hollan•leza e hespanhola, esl!riptorio it rua de 
S. Perlro n. 4, sobrado: 

Certifico pela presente em como me foram :lpres'lnt:\llos uns 
estatutos e actas escriptos na língua ingleza, afim de os traduzi!!' 
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litteralmonte para a Iingua vernacula, o que assim cumpri em 
razão do meu officio e litteralmeute vertidos dizem o seguinte: 

TRADUCÇÃO 

J,EI DA. CO~IPANHIA. IMPERIAL INSURANCE, DE 1891 

(Armas de Inglaterra.) 

CAPITULO CXII 

Lei pam revogar as leis 1·elativas d Imperial Fire Insurance Com
pany de.~de a data do sett reqistro como companhia limitada, 
1·enovar parte das ditas leis, mudar o nome d!r companhia e 
pata outros fins, 21 de julho de 1891. 

Consirlerando quo a Imperial Fire Insurance Company foi con
stituída sob o titulo de Imperial Insurance Company por um 
instrumento do organização datado de 12 de l'evereiro de mil 
oitocentos e tres para o seguro de« navios e outras embarcações 
110 porto ou em doca em coustrucção ou reparos e generos a 
bordo elos mesmos, bem como saveiros e outros barcos em rios e 
canaes navegaveis, generosa bordo dos mesmos, edificios, fa
zendas, mercndorias e elfcitos IN GJ·an-Bret<mlm e It'landa, ou 
em on!t•a. qualquer parte do mundo rontra perda. ou rlamno por 
fog-o», com o capital de um milhão e duzentas mil libras, divi
dido em duas mil e quatrocenta:> acções de quinhentas libras 
carla uma; 

Cnn8VIerando qno pela lei local e pcs:;oal pas~ada no quinto 
anno do rcinrrdo de Sua Magest:ldo actual; secção duas, capitulo 
sessenta o S!iS (nest:t lei reforida como a. lei de 1842), foram 
f('it:'S varias alterações no dito instrumento do orgauisação e 
outt·os poderos foram conferidos a companhia; 

Considerando quo antes da passagem d.1 lei por ultimo acima 
mencionada. foi p<tga sobre C•lda urna das ditas dua:3 mil e rpmtro
centn.s acções a quantia. de cincoonta libras e foram transferidas 
ou af',crescentadas outms importancias de dinheiro, em dilferen
tes datas depois da formação da companhia, ao seu capital reali· 
zado que, incluindo os ditos pagamentos de cincoenta libras por 
acçfío, attingiu á importancia de quinhentas e tres mil novecen
tas o trinta libras, um schilling e seto pence ; 

Considerando que pela lei de 18G9 da Imperial Fire Insurance 
Com.pany (nesta lei referida como a lei de 1869), o nome da com
panhia foi mudado de Imperial Insurance Company para o de Im
perial Fire Insurance Company (aqui em seguida denominada- a 
companhia) - e foram creadas outras disposições relativamente 
a administração da companhia ; 

Considerando que pela dita lei foi decretado entre outras cousas 
que, desde e depois dessa lei, cada acção de quinhentas libras da 
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companhia seria dividida em cinco acções de cem libras cada 
uma e que fosse levada ao credito de cadtt acção de cem libras 
uma quinta pat'te do pagamento original de ciucoenta libras so
bre cada acção original, e que as quantias então lançadas ao 
credito do c~pital da companhitt, importando como acima dito, 
em quinhentas e tres mil novecenl<H e trinta libras, um schilling 
e sete pence, junt tmente com as imporbncias que fossem depois 
transferidas ou accrescentadas ao dito capital, fossem recebi<las 
pllla comp,mhia afim de fazer facll ás exigencias da companhia na 
transacção de suas operações e não ftJSSOill divididas entre Oil 
propl'ietarios, porém, que nada na loi impediria a divisão entre 
os proprietarios do j11ro ou dividendo sobre o 1lito capital, em con
formidade com as disposições do dito instrumento de organização. 
e das citad:ts leis ; 

Considerando qne, ponco depois ria pas:;a"gom da 1lita ultima 
citada lei, a quantüt de tlezoseis mil e se;;.;enta o nove libras, 
tlezoito schillings e cinco penco, foi além dos haveres da compa
nhia, accrescentacla a dita qua11tia de quinhentas e tres mil nove
centas e trinta libras, um schilling e sete pence, perfazendo assim 
a importancht de quinhentas e vinte mil lihras; 

Considerantlo que, pela lei <la [,upel'ial Fire Insumilce, de 1!:!89, 
foram creadas tlisposições para inser3\·er ou regist:·ar memoriae;;; 
dos nomes dos fidei-commissarios da companhia nos re~pectivos 
Supremos Tribnnaes de Justiça da Inglaterra e Irlanda e nos 
livros do Conselho o Sessão na Escossia, e para o encargo de 
garantias c propriedades nos nomes ,[esses fidei-commissarios e 
foram feitas posteriores emendas no dito instrumento de orga
nização e nas citadas leis; 

Considerando que se pretende registrar a companhia como 
companhia limitada, de accordo com as leis do companhias de 
1862 a H\90; 

Considerando que o memoranrlwn da associação e estatutos 
quo se acham contidos no annexo a esta lei, foram approvados 
pela companhia em assembléa geral; 

Considerando que, depois da pa~sagom da lei de 1869, foi 
accrescontada ao dito capital a quantia do cento e oitenta mil 
libras e as ditns doze mil acções estilo presentemente realizadas 
até ao importe 1le vinte e cinco libras por acção ; 

Considerando que as ditas doze mil acções são possuídas por 
oitocentos e nove accionistas, dos quaes setecentos e setenta e 
oito, possuindo por tudo onze mil trezentas e dezenove acções·, 
deram o seu assentimento por escripto a est1t lei, e dons accio
nistas só mente, possuindo juntos trinta e quatro acções, negaram 
a sua af.pl'ovação a ella e n estes ultimos, foi mandado um aviso 
especia , porém, nenhum delles compareceu para apresentar 
quaesquer outras qbjecções ao bill ; 

Considerando ser conveniente revogar as citadas leis desde a 
data. do seu re~istro e reno~ar tae~ tle suas disposições como 
contidas nesta hn, e declarar que os ditos memorandum da asso
ciação e estatutos serão os memorandum e estatutos dét com
panhia; 
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Consi,lerand0 que os snpradito:; ohjnctos não podem ser alcan
çados sem a n.uto•·isação do parlamento; 

Qneim, Vqs"a 1\-hgestarle h:wr:r por l1 ·m f!Ue seja d11creta.!o 
P·~la i'~xcellentissima :-,t.1g-estade n, Rainha., pot• conselho e consrm
timento dos Lords Espiritu:tes e Temporae~ e Camaras na pre
sente SA;;<;ão reunidos e pela autoriS<lção dos mesmos, como segue 
(a, saber) : 

I 

Esta lei deve ser citada como a lei da Imperial Insurance 
Company, de 1891. 

Il 

Revogaç<io de leis citadas e instrumento de orga11i;ação 

Da data do reg-istro da companhia, de r~ccordo com as leis de 
companhias dr: 1862 a. 1890, a companhia continnará incorporada 
pelo nome de I.nperial Insurance ('o•11pa11y, limited, pt~las leis de 
1812, de li;6\J e 1i•• 1889, e o citarlo iustrumento de o•·ganização e 
Q'taes·lllll' I't'.;olnções f!Ue as em.mdas S•lrão revogadas sem pre
juízo de qnalfJtWt' cous·• feita ou pct•mit.li-Lt. em vir·tnde dell ·S e 
em p l['ticnlar os tirlrli-commis:;·orio~ fnnccionar11lo em vi•·tude ria. 
lei de 18,~9 fl'•s;nir:io <lS gamntias e propl'ie·larles nelles erllpre
garlas l'<:>S!Jlldivamente ru data •lo re~istt·o ola c11mpanhia em 
deposito pa:•a a companhia e tratarão a r•espeito rlellas pPla 
maneira que a companhia, pelos seus rlirectores, deter·minar. 

III 

Substituição da memorandum de associaçri.o, estatut!Js em annexo 
por instrumento de organi:.açt7o 

Da data do registro da companhh, segunrlo m; leis 1le compa
nhias de 1862 •~ 1890, o memorandum e os estatut(•S, dos f[tmes 
se acha contida urna cópia no anuexo a esta lei, serão sujei tos ás 
disposições da::; rlitas leis de companhias, os memorandums de 
associação e estatutos da companhi<1 em substituição do citado 
instrumento rle organização e resoluções que o emendem. 

IV 

Distrióuiçiio de acções a accionistas da companhia 

1) Cada. accionista da companhin. reccherá em sub-titnição 
por cadn. acçfio de cem libras que elle possuir no capital da com
panhia immediatamente antes do seu registro, segundo as lei;, de 
companhias, cinco das acções de vinte litH'as nas quaes o capital 
da companhia se acha dividido pelo memorandum de associação 
annexo a esta lei. 
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2) Essas cinco acções de vinte libras represenbrão e serão 
substitui•las, para todos os intentos e fins, por uma acçfío de cem 
libras e as ditas acçõe~ de vinte libra-; S•)rão sujeitas e expostas 
às mesmas cauções, podere~. disposições, declamções, conven
ções, enc<trgos, compromiss •s e responsabilidades que immedia
tamente antes desse registro affectaram as antigas cOI'respon
dentes acções e toda a oscl'iptura, eoutracto ou outro instt•tumm
to e to•la a disposição testamentaf'ia ou qualquer outra terão 
effeito referentemente a todn. ou pt·opor·cioual parte das acções 
suhstituidns, segundo seja o c:1so. 

3) Os directores passariio ou mandarão passar certificados 
das ditas ncções de vinte libras, sob as condições, quanto á evi
dencia do titulo ou outrl'_ cousa a respeito das antigas acções, quo 
elles possam determinar. 

v 
Trans{erencia de bens á companhia 

Todos os bens moveis. incluinrlo qnaesqner interesses e direitos 
a bens movei; e immoveis e in<'lnindo olwigaçiks e com;as, em 
accão, que possam perteneer á companhia ou esteJam no ~eu 
car·go na data. do seu registro, segundo as leis de companhias, no 
regrstro passarão e ficarão a cargo tb companhia como incor
porada sob aquel!as leis em toda a propriedade e interesses. 

VI 

O registro nlfo atfectart! obri,qações contrahidas anteriormente 
a eUe 

O registro da compnnhia, de accordo com as ditas leis de com
panhia,; o a smt mud;mça de nomo, não alfectarit ncru JII'"jrl!li
carit as obl'igações da companhia, nada prov.•ra conti·a ella 
ou contra o seu direito de reclamar qualquer divida ou obrigação 
contrahida on qualquer contracto com ella celebratlo antes desse 
registro. 

VH 

Continuaçcfo das acções existentes 

Não obstante essa revogação acima e :J, mudança de nome da 
companhia ou outras disposições (jtt<tesquer df>sta lei, quneS']ner 
acções ou outros processos Jegaes que possam ter siri o inici<lllos 
na época do registro da companhia por ella ou contra e !la, ou 
offi~ial publico ou qualquer membro della, porlem J)J'osegurr da 
mesma maneira como si esse registro não tivess·~ ti o logar, não 
podendo, porém, haver execução contra. os títulos •lo nímlnner· 
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memhro indh·ülual da companhia por qualquflr sentença, decreto 
ou or,Jem obtida em qualquet· acção ou processo iniciado como 
acima dito, porém no c:tso que os bens e elfeitos da. companhia 
sejam insulllcientes para satisfazer essa sentença, decreto ou 
ordem, póJc-se obter uma ordem para liqnidar-:;::o a companhia. 

VIII 

Retenção de ;t; 400.000 para o fundo especial de reserva 

A quantia de quatrocentas mil libras sondo a importancia que 
das sommas actualmente lançadas ao credito do capital da com
panhia excede do capital realizado da companhia, será conside
rada como um fundo de reserva especial e retida Jle la companhia 
atim de fazer face ás reclamações contra elh na transacção dos 
seus negndos e não set•à divisível entro os membros da. compa
nhia, porém nada nesta lei imperi.irà a divbão entre os membros 
da compttuhia, dos juros ou dividendos rlo dito fundo de reserva 
especial, de accordo com os regulamentos então em vigor da. com
panhia. 

IX 

Registro desta lei 

A companhi<t f;tra archivar uma. cópia impress<t desta lei no 
registrador de companhias anonymas, o qual:t receherit e archi
vará, e si 0ssa cópia não for entregue ao reg-istratlor dentro de 
tros mozes depois .to passada esta lei, a con1p·mhi~L incorroriL em 
uma. multa que não excederá a dez libras por cada dia depois da 
expiração dos ditos tres mezes, durante o,; qnaos a, companhia 
deixar de entregar a dita cópia, e qualqtter director e gerente da 
comrmnhia que com conhecimento e voluntm·iamonto autorisar ou 
permittir essa falta, incorrerão em igu"l petm, e essa pena sara 
cobrada por acção da corôa e não por outra fórma. 

X 

As leis de companhias de seg11ros de vida/de 1870 e 1871, terão 
applicação a esta companhia 

Nada do contido nesta lei s')rá considerado impedir a applicação 
a estL companhia das leis de companhias de seguros de vida, de 
1870 e 1871, e de outra qualquer lei que possa ser creada, emen
d?-ndo-as sempre que a companhia realize negocir)S de seguros de 
vtda. 
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XI 

Custas por esta lei 

Toclas as custas, encargos e despezas relativas ao preparo para 
obter a passagem desta lei ou outra co usa em relação a e !la serão 
pagos pela companhia. 

ANNEXO ACIMA ItEFERIDO 

Memorandum de associaçiio da « Imperial lnsurance Company, 
limited » 

O nome da companhia é The Imperial Insurance Company, 
limited. 

Il 

O lescriptorio registrado da companhia é e será sito na Ingla
terra. 

lll 

Os fins para os quaes se estabelece a companhia s1io : 
I, realizar operações de seguros de fogo em todos os seus 

ramos; 
2, r~>alizar operações de seguros marítimos em todos os sous 

ramos; 
3, realizar operações de seguros tle accitlentes em todos os seus 

ramos; 
4, realizar operações de uma companhia de garantia em todos 

os seus ramos ; 
5, realizar, no caso de fusão com qualquer companhia em 

funcções, operações de seguro de vida, compra, absorpçãr) ou to
mada a si, das operações de tal companhia, porém sómente neste 
caso e até esse ponto, operações de seguros de vidt\; 

6, em geral, porém, com a excepção acima, realizar toda 
especie de seguros ; 

7, re-segurar ou contra-segurar todo ou qualquer risco e em
prehender toda especie de re-seguro ou contra-seguro em relação 
com qualquer das operações supraditas ; 

8, conceder e vender annuidades de toda especie quer sobre 
a vida humana quer sobre outra co usa, e perpetuas ou terminaveis, 
e quer contingentes ou por outra fôrma; 

9, contract~tr com arrendatarios, emprestadores, rendeiros de 
annuidade e outros o estabelecimento, accumulação, fornecimento 
e pagamento de funrlos de amortização, de resgate, do depre
ciação, de renovação, do dotação e quaesquer outros fundos espe-
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eiacs, e isto merliante uma somma ro<lonrla. ou do um premi() 
annual ou de outra fórma, e em geral no,; termo:; e condições 
que po::;,am ser convencionados ; 

10, comprar e negociar intere~se,; de sohrevivencia nhsolutos 
ou contingentes e bens vitalícios quer determinaveis quet• não 
em prop1·iedarles rle toda especie, e a•lquirir ou extinguir por 
comrr·a oo1 ~oo:;são qualquer apolice, g<trantia ou concessão pa:;saob 
pela. companhia. ; 

11, npplicar qualqu~r dos h:J.Vores rl;\ comp:mhia como um 
fundo especial ou fundos espo1iaes p:tra garantia do IJnaesquer 
possui<lores de apolices d:t comp.mhi t ou para outros qu·tes1uer 
fins, e dclr a qotalquer classe ou se~~ í.o da<tUtJ!les que segumrem 
ou tiv•Jrem negociações cum a com1•anhia, quaes•pter direitos 
sobre on em rehç:io a quaosrtuer funrlos a.R:-;im npplicaolo~, on dar 
a qu:tlquer classe ou secção supra li ta um rlireito rle participar 
dos lucros da companhia ou do:; lucr·os de rtualquer ramo p:trti
cular dos seus negocias ou quaesquer pri vilegios, vantagens ou 
beneficios especiaes ; 

12, adquirir ou tomar a si, nos termos e condições que possam 
ser cnnvencion·ulos, todos ou quairpter parte rios n,·gocios, bens e 
compromissos de qualquer companhi<l que realize ou seja formada 
para. re<tliz•tr no B.eino Uni<lo ou outr" parte qualqrter ne~ocio 
que est;t comp mhia esteja autorisada a realiza.r ou que possua 
propried:ules ou direitos convenientes ana fins da companhia ; 

n, em geral, adrp1ir·ir, arrer11lar, trocar, alugar, ou cltl qual
quer IÚI'IIHt adrtnil·ir f]Uae,;•luer lJen~ movei~ on imonovllis em 
qual<JUor parte do munrlo e f]Uae;qu•w direitos ou privilogios que 
a companhia possa julgar nlleess;trio ou conveniente, com refe
rencia a qualquer •lestes fins e crtpazes do3 serem c11m proveito 
negocia lo,; em relação com qu dqncr dos b<)Ib ou direitos da 
companhia ontão em vigor; 

14, fazllr sociedade ou celebrar qu·tlrtuer njustc pnra participar 
de lucros, funcção rle interesses, coirces,;ii.o roci proc '• emprez,t ou 
coopr>ração com f]Ualquer pessoa ou com,·a·1hia, re:tlizando ou 
empomlratla ou prestes a realizar on a empenhar-se em qnaesquer 
negocias ou capazes de serem dir·rgid<t<: •le rnaneil'<t olirect<t ou 
indirectarnente, beneficiar e5ta companhia, e tornai' ou pot· ontrft 
fól'ma adquirir e possuir· :teções ou c:tpital ou títulos B sub5idiar, 
garantir as apolices ou contractos, ou por· outra fórm:t auxiliar 
essíl. dita companhia e venoler, possuir, reernittir com ou sem 
garflntia ou ele qua.lquer fórma negoch~r r~om es'ias acções 011 
garantias e dirigir• ou ftsc:tliz,tr ou tomar parte na gerencia ou 
tiscalizaç'i.o dos neg-ocios de qual'ltlfil' dess;•S companhias e agir 
como agentes ou ftdoi-commissarios de quaeS'Jller dessas compa
nhias; 

15, ven'ler a empreza da companhia ou qualquer parte della 
pelo preço que a companhia possa julgar conveniente e em par
ticul•r, por acções, debentures ou titulo:; •le qualquer outra com
panhia t'lndo fins inteiramente ou em parte semelhantes aos 
desta companhia; 

16, promover e estabelecer qualquer companhia ou companhias 
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para qualquer fim que possa parecer directa ou indirectamente 
calculado para beneticiar esta companhia ; 

17, est<1beleeer e ajurlar ou auxiliar no estabelecimento e ajuda 
de a~soci<~ções, iustituiçõ,,s ou con veniencias calculadas para be
neficiar pes:;oas empregadas pela companhia ou que tenham 
negocias com a companhia e pagar pensões e dar gratificações a 
empregados e ex-empregados e outros dependentes della ou em 
relação com elln, e a subscrever ou garantir dinheiro para tios 
de caridade ou de benetlcencia; 

18, empreg-ar e uegocia1· com os dinheiros da companhia não 
imme•liatameute precbos, uos bens moveis ou irnmoveis onde 
quer que estejam situ:~dos e no.~ titulas e da maneira que possa a 
todo tempo ser determinada; 

11:1, emprestar, depositar ou adeantar dinheiros, ti!ulos e bens 
as ou com as pessoas e nos tenno..; que possam parecer conve
nientes; 

20, levaut~r. tomar a emprestimo ou garantir o pagnmento 
de dinheiros pela maneira e uos termos r1ue possam parecer con
venientes e em particular pela emis~ão de ordem ou debcnture 
quer perpetuos ou rutros ,, onerados ou não sot•ro todo,; on qu li
quer parte dos Lens da companhia, presentes e futuros, incluindo 
o seu capital a realizar; 

21, saccar, acceitnr, entl .. ssar, passar e emittir letras de 
cambio, notas prorni::;sorias, debentw·es, conhroci•nentos e outros 
instrumentos ou titulas negoch v e i~ ou trausferiveis ; 

22, pag-a r, satis!'azer ou concortlar em quaesquer reclamações 
feibs contra a companhia, que parecer conveniente pagar, satis
fazer ou concordar, não ohstaute não serem ellas válidas em lei 
e rcemittir e etrectuar coutra gar<Hltias; 

23, fazer· tod:1s ou qnaesquer· das cousas acima em qualquer 
parte do mundo e como prineipaes, agentes, fidci-conuui~sarios 
ou outra cou~a e quer só ou juntamente com outros e ou por 
agent,,s, sub-companhhs ou (:OI' outra fOrma; 

24, fazer registrar a companhia ou reconhecei-a em qualquer 
paiz, Est: .. Io ou Jogar no estrangeii'O e fazer• qnaesquer empregos 
ou depositos e <'nmprir qn ,e,quer con<lições necessarias ou con
venientes de lol'lna a realiz:1r ali i os seus negocios ; 

2."i, vender, melhorar, des nvolver, arrendar', hypothecar, 
uh-pôr, beneliciar, ou por outm fórnm negocint• com todas ou 
quaesquer partes dos lleus e direitos tia companhia ; 

26, li1zer outras qnaesqner· C<>n,as incidentaes ou que conduzam 
ao consnguimm1to dos Iins acillla e de lünna que a p:llavra 
compa,hia nesta clausula seja considerad;t incluir quaesquer 
sociedade ou assodação de pesso:1s incorporadas ou não e quer 
domiciliadas no Reino Uniuo quer em outra parte. 

IV 

A responsabilidade dos membros é limitada. 
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v 

o capital da companhia é de um milhão e duzentas mil libras, 
dividido em sessenta mil acções de vinte lilJras cada uma, das 
quaes foi paga a quantia de cinco libras com poderes para sub
dividir as acções do capital de então e annexar a qualquer uma 
ou mais das acções resultantes dessa subdivisãoquaesquer direitos 
e privilegios preferenciaes ou especiaes sobre ou comparados com 
as outras acçõe'! que então resultarem o com poderes para au
gmentar o capital e emittir novas acções creadas sobre qualquer 
augmento com quaesquer direitos ou privilegios preferenciaes, 
qualificados especiaes ou deferidos a ellas ligados. 

VI 

Sendo a qunn tia de quatrocentas mil libras pela qual excedem 
as sommas lançadas na data do registro da companhia, o capital 
realizado será retido pela companhia como um fundo de reserva 
especial para fazer face as reclamações da companhia nas trans
acções dos seus negocios e não serà divisível entre os membros, 
porém nada disto impedirá a divisão entre os membros, dos juros 
ou dividendos desse fundo de reserva especial, de accordo com 
os regulamentos então em vigor, da companhia. 

Estatutos da « The Imperial Insurance Coropany, 
limitcll'> 

PREFACIO 

Considerando que a The Imperial Insurance Company foi origi
nalmente constituída por escriptura de ot·ganização, datada de 
12 de tevereiro de 1803; 

Considerando que foram passadas as leis seguintes relativas á 
dita companhia (a saber) : 

Lei do Rei George, n. 54, 3, capitulo XII; 
5 e 6 Victoria, cap. I XVI (aqui adeante referida como lei 

de 1842); 
Lei da The Imperial Fi1·e Insu,·ance de 1869 ; 
32. Victor ia, cap. X VI (aqui adeante referida como lei de 

1869) ; 
Lei (la The Imperial Fire Insurance, de 1889, 52 e 53, Viétoria, 

cap. CXLIV (aqui adeante referida como lei de 1889); 
Lei da The Imperial Fire Insurance, de 1891 (aqui adcante 

referida como lei de 1891); 
Considerando que diversas r~soluções modificando até certo 

ponto as disposições da dita escriptura de organização foram ha 
tempos approvadas antes da lei de 1891; 
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Considerando que pela lei de 1891 se dispoz que da data do 
registro da companhia segundo as leis de companhias do 1862 a 
1890, a companhia coutiuuaria incorporada pelo nome The Impe
rial Insurance Company limited, e as leis de 1842, de 1860 o de 
1889, a citada esc!'iptum de organização e quaesquer resoluções 
que as emendem seriam revogadas sem prejuízo do que tivesse 
sido feito ou permittido por elles e que foi tambem decr3tado que 
da data do registro da companhia, segundo as leis de comp·mhias 
de 18fi2 a l8UO, o memorandum de associação o os estatutos, unm 
cópia dos quaes se acha expressa no segundo annexo á lei do 18\Jl, 
sujeitos as disposições das leis de companhias, seriam os memo
randum e estatutos da companhia em substituição á dita escri
ptura de organização e resoluções que a emendam; 

Considerando quo pouco depois da approvação da loi do 1891 a 
dit:.t companhia !'oi devidamente registracla segundo as leis do 
companhias de 1862 a 1890, como companhia limitada por acções; 

E considerando que estes são os estatutos a que se refere a lei 
de 1891, fica, por conseguinte, convencionado e declarado o que 
segue: 

PRELIIII!NARES 

I 

Interpretação 

As notas margínaes ou títulos não affectarão a interpretação 
destes, salvo havendo alguma causa no assumpto ou conteúdo 
incompatível com ellas. 

A companhia entende-se The Imperial Insurance Company 
limited. 

Resoluções especiaes e extraordinarias 

«Resolução especial» e «resolução extraordinaria » teem as 
intelligllncias que lhes são respectivamente attribuidas pela lei 
de companhias de 1862, arts. 51 e 129. 

Escriptorio 

O escriptorio entende-se.o escriptorio registrado de então da 
companhia. 

Di.rectores 

Os directores entende-se os directores de então da companhia. 

O registro 

O registro entende-se o registro dos membros, escripturado de 
accordo com o art, 25 da lei de companhias de 1862. 
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llfe:; 

Mez entende-~e mez do Cétlendario. 

Por escripto 

Por escripto entende-se escripto ou impresso, ou parte escripta 
parte impr .. stm. 

As pahovras expressas no numero singular sómente, incluem o 
plural c vice-versa. 

As palavras expressas no genero masculino sómente, incluem 
o feminino. 

As palavras designando pessoas incluem corporações, mutatis 
mutandis. 

li 

A tabeUa A nifo tem applicaçao 

Os regulamento:; conti<los na tabella A no primeiro annexo da 
lei de companhias, de 1862, não teem applicação i1 companhia. 

UI 

As acções da companhia não serao comp1·adas por eUa 

Nenhum rlo~ fundo> ci.:t companhia será empregado na compra 
ou emprestimo sol.Jm acções da companhia. 

IV 

Emiss(io de acções sujeítaadi1Je1·sas condiçaes quanto a chamadas, etc. 

A companhia pódo fazer ajustes sobre a emissão de acções por 
umE!. differença entra os pnssnill0res dessas acções na impor
tancia de chamadas a realizar e a data do pagamento dessas 
chamadas. 

v 

Prestações a pagar sobre as acçi}!Js. Responsabilidad~ de pos
suidores collectívos de acções 

Si pelas condições da !li8trihuição de qu:dquer acçiio. toda ou 
parte da impol'tancia delln tiver de ser P"ga por prestações, 
essas .rll'estaçõP.;; _:;crão, quando vencidas, pagas i1 companhia pelo 
possmdor d<~. acçao. 

Os poss11idores col\ectivos de uma acção serão, tanto separa:ia 
como conjunctameote, responsaveis pelo pagamento de todas as 
prestações e chamadas devidas relativamente a essa acção. 
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VI 

Nlio J'econhece (iduciw·io., 

A companhia terá o direito do cnnsidorat• o po;ç;uidor regi~
tratlo de qua!]llCl' ncção como o pt·oprinh1rio al·s.,Jnto olnlla e 
nossa con t'ormidade n i o surá olll'igw.b a t•eeonlt:JC·.'I' lltmhurua re
clmnação de e!]nirh1de ou outra, on interfls:ies sohre es,n a~.: :ão, da 
parte de qua.l•}twr outra pessmt a não ser a aqui disposta. 

VII 

Posse limitada 

A não ser com a sancção de uma assembléa ger·al, nenhum 
membro terá direito de possuir acções de capital da companhia, de 
mais de t 10.000 no valor nominal. 

VIII 

Cutifi carlos 

Os certificados de direito a acçõos serão passados sob o sello 
da companhia e assignados pot• dons direeto1·vs e !'Ubt·ieados p :lo 
secrotario on outra pessoa designada pelo-; di1 e.~toi'C'3. c •da 
mtmlili'O tcrit direito a um certificado pelas ae.,,õ,)s rf);;istr•;"la:; no 
sou nome ou a di versos certilica•lo:;, caJa um por U!ll<t parte 
dessas acções. 

IX 

O cettificado especificará o monero das acçües 

Todo certific.1do de acções especificará o nnmel'o rht acçüo a 
cujo respeito elle é passado e a importam:ia sobre elh paga. 

X 

Certificado novo em logar de outro perdido ou destruido 

Si se inutilisar ou •lestruir-se qualquer certifl<'ado, ontão á 
apresentação do mesmo aos tlirectoms, estes potJ, :m ordenar que 
elle se ia cancella•lo e emittir um novo em log>U' tlaoplelle e si se 
perJer ou se uestruir, então, sob prova que satbf'aça aos tlire
ctores e pela indemnização que estes julgarem aderpwda, olar
se-ha novo certiticado á parte, com dil'eito a e:;se certilicado 
peruido ou destruido. 

Poder Execuüvo 1802 53 
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XI 

Custas do certificado 

Pelo certificado passado de accordo com a ultima clausula pre
cedente a companhia receberá a quantia de 2 sch. e ô d. ou menor 
quantia que os dit·ectores possam designar. 

XII 

Chamadas 

Os direatores podem, a todo tempo, fazer as chamadas que 
elles julgarem aonveniente dos membros a respeito de quaes
quer quantias por pas-ar sobre as .a:ções po_r ~lle_s _respectiva
mente possuídas, e nao pelas condtçoes da dtstribUlçao deltas a 
paaar em taxas fixas, e cada membro pag.trá a imporbncia da 
ch~rnada a elle feita às pessoas, nas datas e logares nomeados 
pelo~ directores. 

Uma chamada podara ser pagavel por prestações. 

XIII 

Disposições restrictitas 

Uma chamada sara aonsiderada como tendo sido feita na data 
em que a resolução dos directores que a autorisarem for ap-
provatla. · 

Nenhuma chamada exaederá a um quinto da importancia no
minal da acção ou ter<i. de ser paga. dentro de dous mezes depois 
do ter de se pagar a ultima precedente chamada. 

Dar-se-lm aviso com 14 dias de antecedencia de qualquer cha
matla especificando a data e o logar de pagamento e a quem essa 
chamada será paga. 

XIV 

Pagamento de juro sollre chamada ou p1·est(tção 

Si a quantia a pagar-se a respeito de qualquer chamada ou 
prestação não _for satisfe!_ta no di2' marcado para o seu paga
mento, o possmdor de então da acçao sobre a qual se faz a cha
mada ou for devida a prestação pagarájllros pela mesma razão 
de 6 °/o ao anno, a contar da dat..1. indicada para o seu pagamento 
até ã do pagamento actual. 
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XV 

Pagamento adeantado de c!vunadas 

Os directores poderão, si o julgarem conveniente, receber de 
qualquer membro que o queira adeantar todo ou parte do dinheiro 
uovirlo solwe as noções que cllcs possuírem ,além das quantias 
actualmento chamad<lS, e pelas irnportancias assim pagas adean
tadamente ou tanto quanto dellns a todo tempo exceder da 
importancia das chamadas então feitas !'obre as acções, a cujo 
respeito esse adeotntamento tiver sido feito, a companhia poderá 
pagar juros á taxa que o membro que pagar adeantaúo es.:;a 
somm;t e os directoros convencionarem. 

XVI 

COXFISCO E TIYPOTTIECA 

Deixando qnalquer membro de pagat• qualqnqr chamaria ou 
prcstac;ilo, ou na data design:vla para o pagamento, os directo
res po,Jerão a qualquer tempo depois, emquauto ella estiver por 
pagar, mandar um aviso a esse membro reclamando-lhe o paga
mento juntamente com qualquer juro que tenha accrescido e 
todas as despezas que tenham sido feitas pela companhia, pela 
falta do pagamento. 

XVII 

Ponm!la d c aviso 

O aviso mencionará um dia (não senrlo mP-nos de 14 dias •la 
data do a viso) e um ou mais log;n•c>.;; em que esJa chama< !a ou 
pre;:;taçiio o os snpraditos jnro.;; e despezrrs devem ser p~gos. 

O aviso tamlJem declarara que no raso de falta de pagamento 
na ou :mtes da data e no logar designados, as acções das quaes 
se fez a cobrança da ou se tenha de pagar a prestação, ficarão 
sujeitas a confisco .• 

XVIII 

Não sendo ctPnprido o aviso as acçõ!Js po:lel·,io ser confiscadas 

Si não forem cumpridas as requisições como acima dito, quaes
quer acções sobre as quaes foi dado o aYiso poderão a qualquer 
tempo depois, ou antes de pagas todas as chamarias ou presta
ções, juros e despezas devidas a respeito dellas, ser confiscadas 
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J?Or n ma resul ução_ tl.os directores pn r:t este fim. ~~s,e confisco 
mclnira totlo:; os J1 Vl<leud<J:l dedaratlos sobre as acçoes conrtsca
das e não então pttgos antes do conlhco. 

XIX 

"1viso depois do co" fisco 

Qnando rtn:1!qner acçiío f,)l' assim conll.;crvla dar-se-In aviso 
da resoluç\o ao tuemhl"O em cujo notun elh ei'tava i:o~CI'lpta 
antes do confi:;co, e far-se-ha inuuetliatamente no registro um 
lançamento do cot1fisco com a SIH data. 

Acç,jes confiscadas tomam-se lli"O)lrictlwle rla cO.IIJlCLHhia 

As acçõ·~s nssim conlisc:t,las ,;pt·i\o consi-lm•:;dfls propJ'ie,J:ule da 
companhia e os •lil"ectores poderiio vetlll'·l-:t,;, distt·ilmil-as de 
novo e Je qualrtner outra fÕl'Jua tli;;:pÚi' tliJlla::;, da maneira que 
julgarem conveniente. 

o~ tlin~ctot'8·i po le:·:"i0, <:m qn:tlqtWt' l11'npo, antes rtno rtn:llrpwr 
ac~:t'l enL"io c Jalbeada l'i·ja votttli la, 1'<)-di~lt'illltida on tio ontt·a 
fõrma clispo~tn, annnllae o Sllll ;~nltli ·C" :-:ob as condit,~õc::; quo 
julgaeem con vetlieutJ. 

XXII 

Os membros, cujas at~çõ~s tiver ~m si· lo eontiscatbs, serão, 
comtn•lo, re;p:ln:>av-·is pdo p ,g,~nt•JttltJ e pa!..!·,,rií,n itll'll'!•li<t
tam ·nt'J á C<Jmpanhia to•las as clt:1madas, Jll'<·sl:tt,·õe,;, jlll'l'~ o 
despezas que estivemnt tlovmJ.Jo por olbts na occ •siiio dn eonlisco, 
jmliaffi•lllte CO!llOI:> j•JrOS t.lesJe O telllpO do conllSCO a te a data tlO 
p:tg-ameuto it razão de ::;eis Jl'H' eeu to ao armo, e os • lirectores 
pode!'ão obrigai-os ao pagMncnto, si o julgal'em conveniente. 

XXIII 

Hypotheca sobre as acçiies dlt COlnJ)(mhia 

A companhia terit um primeiro e primor<lial direito tle hypo
theca sobre todas as acçõcJ:l (uão sendo acções já integrali:.múas) 
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reg-i~;tJ·atias uo nome desse membro (']net• por si só, quer coHe
ctt •ameute com outr•o) pdas suas dividas, respousatri!ulades e 
cotllpr·o•nissos só, ou junt<Jnrento ron1 qualqner outr·a pcs~o:c ou 
com a cotllpanltia, quer· o pel'iodo do pagamento, cun1primento 
ou :!es•Jmpenho iit tenln liU nii.o chegado. . . 

E e~sa hypotheea se estendem a todos os drvtdendos, a todo 
tempo declar·ados sobre essas aeções. 

'XXIV 

Obrigm· ao cumJll'iillcnto da hypotheca p!!las vcildas 

Afim de obrigar ao cumprimento des;;~, hyJ'olhec:t, os directo
r'Jl p•rde!'iio vendei' as ar<,;i'l<JS a ella sujeitas peh•. m:•neir·a que 
jnlg-:ll'ili'J cnnvenieute, pot•óm nilD ~·) J'ealizam rea·la a!~mna 
Stllll rpre o pet•iorlo acirna dito tenha clt<>gado, e sem qu.-. :1viso por 
es•;!'ipto da iüte•Jçii.o de se vewler tenha sido mandado a esse 
m ,:r,!,ro, :>os seu,; te.,tamontdl'os ou l'c~presentautes, e tenha 
h•tvido falta por p:~rte .Jellr1 ou delles do pagamento, curnpr·i
mento ou desempenho dessas di vidas, responsalJili<lades ou com
proruisso, por sete dias Jopoi::; de:>Sl! a viso. 

XXV 

Applicaçrio do p;·orblcto da venda 

O rwnrln~to li']tlirln •kssa venrla ~r1rá applic:1•lo ao prtgamcnto 
drts tlivUa~, respuu~ai.Jilid:odr~s ou compromi,:sos, l'l o re:;tante 
(··asn IL!ja) restituído ao rlito membro, seus testameuteiros ou 
representantes. 

XXVI 

Validar/e da.~ vendas 

E ffecttlada qualque1' vend<t derois rlo confisco ou por uma 
hynotheca obrig-ada no exerdcio rlos poderes acima conferidos, 
os dtredores poderão f.tY.er inscrever o nome do comprador no 
l'Pg+tr•l, reln.~ivamllntl'l as acçõe.; tJfl capital ven•lidas, e o com
prador n·i.o será respons t.vel pela reo.:·ularida I e Jo pr·ocesso ou 
pola npplic<IÇão da importancia da compt•a, e, tendo o seu nome 
im:cf'ipto no registro, a v:~Ji,Jarle nfio será contestaria por pe,:soa 
algunm e o recul'So de qualquer pesso:1 affectada pela venrla 
serit por d<~mnos sómente e contra a companhia exclm;ivameute. 
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XXVII 

Processo de tran•ferencia, etc. 

Olnstrumento de transferencia de qualquer IICÇII:o será assi
i'gnado tanto pelo transtererJt& como pelo transferido, e o tra.nsfe
, rente cohtlnual'á a ser considerado como o possuidor dessa acção 
até que esteja inseripto no registro o nome do transferido. 

XXVijl 

Formula da transferencia 

, O lnst~mento .. de transf<lrencia de ~ualque.r acçilo será por 
· escripto na fórma commum usual ou pouco mars ou. menos como 

as circumstancias o admittam: ' 
Eu ... de ... pelà. quantia de ... a mim paga por ... de ... aqui 

aball[o designado por «o dito tr•ansferido» pelo presente transfiro 
eo clito transferido as acções numeradas .•• a ... inclusive na 
empreza denominad~ tlte Imperial Insurance Company,limited 
par&,CUJ8 seja possulda pelo dito transferido, seus testamenteiros, 
re(l1'1!11entllntes oa procuradores, sujeito ás diversas condições 
·sob 111 qui.es eu;as~uia immediatamente antes de executada 
a ptesente, e eir, o dito transferido, pelo presente concordo 
ficar oom as ditai! ~ •.. (IJ!Jeito ás supraditas condições. 

Em testemunho ·aa quê 'asslgnamos em .•• de. . • de .•• 

XXIX 

'th..o ém 211e os .dlrl~tores podem recusar registro da 
transferencia 

OS directores poderão, no caso de acções não integralmente 
pagas, recusar registrar uma transferancia a um transferido que 

. elles não approvem. 

XXX 

A ,_,.,..,.. *r<t >.liltllltfklc141 tiO flllh'"fpt<»'io • <1pr08111ada a 
pt'otla ao titulo 

'T(J/lo itlllt"!~O ~'tran!lferenela serl1. deilrado no escriptorio 
pàl'& ser ref!1S!:ralfo, &eolllllanhado do certitleado das acções 
que se teem iie transferir e outra qualquer prova que a com
flà1lhta lltlSSa repla.ntar pl'l'a 'provar o titulo do transférente ou o 
seu direito de trans!erlr as acçOes. 
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XXXI 

Restituiçao das trans(erencias 

Os instrumentos de tr~tnsferencia que forem rcgistr•a1los serã,o 
retidos pela companhia, porém, qualquer instrumento de transfe
reucia, que os directores v.ossam recusar registrar, será resti
tuído á pessoa que o depositar. 

XXXII 

Despe::as da trans{erencia 

Poder-se-1m levar por cada transferencia um emolumento que 
não excederá a 2 sch. 6 d., o que, si os tlirectores o reclamarem, 
será pago antes do seu registro. 

xxxm 
Quando se devem encerrar os livros de trans{erencio:s e o ~·~gislro 

Os livros de transferencias e o registro de membros podarão 
ser encerrados durante o tempo que os directores julgarem 
conveniente, não exce•.lendo, no totlo, de 30 dias em cada anuo. 

XXXIV 

Transmissão de acções registradas 

Os testamenteiros ou representantes de um membro fallecido 
(não sendo um dos diversos pússuidores collcctivo . .;) serão as 
unicas pessoas reconhecidas pela companhia como tendo qualquer 
direito ás acções ou capital registrados no nome desse membro, 
ou, no caso do fallecímento de qualquer um ou mais possuidores 
collectivos de quaesquer ac~ões registradas ou capit:li, os sohre
viventes serão as unicas pessoas reconhecidas pela comparrttLt 
como tendo direito ou interesse nessas acções ou capital. 

XXXV 

Sobre a lransferencia de acções de membros {allecidos, 
(alliclos, etc. 

Qualquer pessoa que venha a adquirir direito a acções em 
consequencia do fallecimento, fallencia ou liqnidnção de qualCJuer 
membro, do:pois de apresentar a prova que os directot'e3 jul
garem sutilmente de que elle sustenta o caracter a cujo respeito 
elle propõa agir de accordo com esta clausula ou do seu titulo, 
poderá, com o consentimento dos directores, ser registr;\do como 
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o possuidor das acçõ:Js on potlcrá, sujeito aos regulamentos 
so1 or.~ tr·anst'ci'CIJei:>s acim t. contidos, transferir e:;sas ncções a si 
mesmo ou a ontra •]uttlrJuer pessoa. E:;tacL,u·mla acha-lõe lule:mte 
referiria C<HllO" a dansula •lc transmis~ão ». 

XXXVI 

C onversiio de acçôes em capital 

A companhia porlerá em assembléa geral converter quaesquer 
acçõrs realizarias em capital. 

Quando qu;tesquer acções forem convertidas em capital, os 
diversQ3 po~snidore3 desse capital poderão, dahi por deante, 
tran~forir os seu,; respectivos interesses nelle ou qualfJuer parte 
desses interes,r>s lh mesma maneira e sujeitos aos mesmos J·egu
lamento" com fJHe po•lem ser tran,;ferid;Js as acções 1\e capital 
da rompanhia ou nuL; ou meno.> eo:uo as cir~:um-;tancias 
admiltir··m. 

Porr\rn o.; diJ·eclores porlerão a todo tempo, si o julgarem 
convenie11f.e, ·iX;Jr a importanci:t mininm do capital transl'erivel 
e •let·~rminal' fJ'Hl l'rar~-:õe:s de uma libra. nilo po•lnrii•l ser• nego
cia!b>, Clllll J:otl•JJ'L'"· porém, ú sn:~ tlisr:nç:lo, de rcllntJci;:r a 
esse-; T'e;,!'nLt!ll<'lllo:;. <'lll qn,,lrJn•·r casfl parti ·nla•·· 

O c •pita! conftH'Íl'á aus seu;; pos~uidores r0spet:tivamente os 
me~mo~ pridlegin:; r! vantag-,JnS relativam•)lltn :'t~ pr1rticipaçõr.s 
nos lne1·ns. '' voi:!çlo em nss6mhléa~da co11;pqnhiaP p:11·a ontJ'OS 
fin•. qn·• tori 1111 sido conferidos por :L''<;õ•J" de ign:d illlpnrlnneia 
doca pila I da. eompa nhin, porém de !ÓI'Jlla qne uenh11111 rlu~~es 
privi!Agios nu v nbg·ens, excepto n participaçiio nu:; lnc•·os da 
companlti:>, srwil cnnf'e,·i,Jo por nenhuma parto alifjnot:t rle cnpital 
cons01i!hdo nne niio leria, si existindo em acções, conl'm·i·lo 
es~es privile~:ios 011 vflnlagens. E, sfll v o c•nllo ::v·im:t dito, todas 
as oli~pn,.;ições ;rf]Ui contitlas, t'l.nto f]Wtllto ns circtlllbtancias o 
admittir ·m, terãn ap)'lic.,ção tanto ao <~npibl como ás acções. 

Essa conven;;io não affectará nem prejudicará qualquer 
preferencia ou outro \H'ivilegio especial. 

xxxvn 

Secçõ~s 1we{eridas e de{el'idas 

Qua.!quer capital ordinario porlerá ser· por meio ue re~oluçã o 
especi:tl subT!ivi,Jirlo em secç~~::l prefer·idas ou deferidas, e 
qu:t~S'JU9J' di1·eitos preferenciaes podem ser annexad0s á secção 
pref<Jrida sobre a secçiio deferida. 
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AUGMENTO E REDUCÇÃO DE CAPITAL 

XXXVIII 

Pode1·es pm·a augmentm· o capital 

A companhia po<lerà a todo tempo, em assemblé;t .geral, 
augmontar o eapit<~l p<·la crea~~ão d<~ novas acções da unpot'
tancia que potiSa ser julgada conveniente. 

XXXIX 

Condições em que podem ser emittidas novas acçõcs sobre 
pre(i!rencias, etc. 

As nov·•s nc<;õns porlerão ser crnitlitlas nos termos e condit:õcs 
e com vs direitos e privilegio;; a ell<~s anncxos c<llllO :t a .. S<'tllldca 
gemi IJU() re~;oh·cJ' ::;olwe a sua cr·e·,ção pos~:t ddel'lllin:'l', o, 
si não for rlada tlil'ccçilo, como o~ dil'edores doterlllinat•cm e 
em parti<:nlai', essa~ lii'Ç'Õ<~i:5 pmlerâo ser emittitlas com um 
di:·eilo lll'el'et·eucial 011 qn:tlitictvlo a dividendos e na distribuição 
do activo daeo:np<tnlth e com um dit·eito especial de vot<•r ou 
sem direito algum. 

XL 

Poderes para mocl!'ficar di1·eitos 

Sempr·e qne o cnpit:~l, em rnzão rla emissão rle acr:ões rle 
})!'efnrenci 1 c.u por untra cnus ·, for dividido em differentes 
classc•,; de ncções, todo on qttnO:><Jill'l' dos direito~ e privilcgios 
ligado~ <t c d<t das..;e l"'ckrão set· moclitic;.dos por C<>ntntcto 
entt·e <t cotnpanlli<t e qnalq1111r pesso:• que prettJwla contr.tl'bl' a 
respeito <le,;~a clas;<e, comt.tnto que esse conll'<<Clo :-eja con
fir:uarlo pot· uma resolução extraur • .linaria da companhia a favor 
da fJUal votem os p1ssuirlores de dons terços em valor nominal 
rlas acções da classe. 

XLI 

Quando se deve offeJ·ece1· aos membros existentes 

A companhia, em assembló.t geral, poderá, antes da em1ssao 
de quaesquer aoções novas, deter·minar que ellas ou quaesquer 
de!las srjam offerecidas em primeiro logar aos membro> exis
tentes, ern proporção à impm·tancia do capital por elles possuído 
ou fazer quaesquer outras disposições sobre a emissão e distri-
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buição das acções novas ; porém, m, falta dessa determinação, 
ou a tanto quanto ella não se estenda, as novas acçõcs poderão 
ser negociadas como si formassem parte das acções Llo capital 
primitivo. 

XLII 

Como serão as novas acções igualadas ás acções do capital 
primitivo 

Salvo disposição contraria pelas condições da emissão ou pelos 
presentes, todo o capital levantado pela creação de novas acções 
será considera1lo parte do capital primitivo e sujeito ás disposi
ções aqui contidas em referencia ao pagamento de chamadas e 
prestações, transferencia e transmissão, conlisco, hypotheca e 
cessi:Lo e o mais. · 

XLlll 

Reducçao de capital 

A companhia poderá a todo tempo, por meio de resolução 
espncial, reduzir o seu capital, pagando ou annullall!lo capital 
que tonh:t sido porditlo, ou não fol' representado poe aelivo de 
valor ou reduzindo as obrigações sobre as acções ou 1le outra 
fórma que possa parecer conveniente, e o capital poderá ser pago 
sobre o motivo de que poderá ser de novo realizado ou de outra 
fórma, e a companhia podoea tambem subdividir ou consolidar as 
suas acções ou q1nlquer dellas. 

XLIV 

Subdidsão em acções 1we(eddas e ordinm·ias 

A resolução especial, pela qual qualquer acção for subdividida, 
póde determinar que entre os possuidOI'es das acções resultantes 
dessa subdivisão, uma dessas acções t•;nha uma pt'eferencia sobre 
a outra ou outras e que os lucros applicaveis ao pagamento dos 
dividendos respectivos sejam de conformidade apropriados. 

XLV 

Porlere:r de cont1·ahir emprestimo 

Os directores poderão a todo tempo, á sua vontade, levantar 
ou tomar a empréstimo quaasquer importancias de dinheiro para 
os fins da companhia, porém isto de fórma que a somma a qual
quer tempo devida a respeito dos dinheiros levantados ou toma
dos a emprestimo não exceda, sem a sancção de uma assembléa 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 843 

geral, a importancia norrJinal do capital. Porem, nP.nhum em
prestador ou outra pessoa que negocie com a companhia terá que 
ver ou informar-se si este limite é observado. 

XLVI 

Condições sob as quaes se poderd tomar a emprestimo dinheiro 

Os directores poderão levantar. ou garantir o repagamento 
desses dinheiros da maneira, nos termos e condições, a todos os 
respeitos, c1ue elle~julgarem conveniente e particulal'mente pela 
emissão de debentures da companhia, oneran(lo todos ou qualquer 
parte dos bens da companhia (tanto presentes como futuros), in
cluindo o seu capital não realizado nessa occa~ião. 

XLVII 

Títulos pode1·(ío se1· transferíveis livres de quaesqtter equirlades 

As debentures, capit•tl de dehentu1·es e outros titulas creados 
pela companhia poderão ser transferíveis livres de quaesquer 
equidades entre a companhia e a pessoa a quem elles pos::;n.m ser 
passados. 

XLVIII 

Termos da emissão 

QnnSfJuer debentures, obrigações ou outros titnlos podm·ão ser 
emittidos com um desconto, premio ou por outra J\irma e com 
quaesquer privilegias espeches paro o resgate, cessão, sorteios, 
distribuição de acções, comp[l.recimento e votação em assembléas 
geraes da companhia, nomeação de directores ou outros quaes
quer direitos. 

XLIX. 

Escripturação do registro de hypothecas 

Os directores fal'"ão escripturar um registro conveniente, de 
accordo com o art. 43 da lei de companhias de 1862, de todas as 
hypothecas e onus, especialmente affectando os bens da com
panhia. 

L 

Hypotheca de capital nlio 'TeaU:;ado 

Si qU'alquer capital não realizado da companhia estiver inclnido 
ou onerado por qualquer hypotheca ou outra garantia, os dire-
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ctol'CS podem por c.;eriphH':t com o ~e I lo nut.orisar a pessoa, a cujo 
fa\'OL' <)~~a liypJth,•ca ou garantia c feiLt ou outra qualquer 
Jle~so:t co11Lo represrmtante daquella, t:•ze1· chanmdas do-; mem
bros a I'O~[J<•ito <(e,se capital não re;d 1zado (J o~s:t :ulto!·is ·çãn póda 
ser OX<)fll\i vel. C(lndieional ou inc·mrl icil)n;dmenle e pre.;ente ou con
ting,~ntemente e quer eom exclu~iiP 1los po1le1'eS dos dit·ector·es ou 
pol' outm fOrma, e as dbposições acima contidas sobre chamadas 
applkar-so-hão, mtttatís mtttandis, a chamadas f!Jitas por essa 
:wtoris;tção que sera trans!erivel si for expt·esso assim sel-o. 

ASSI~MDLI~AS GEltAES 

LI 

Qnando te1·á loga1· a pl'i•neira a.~semblea geral 

A primeira assemblé<t ger.11 terá logar n:t cpoea (não sendo 
muis <IH quatro mezes depois do registro da comp:mhia) e no logar 
que os directores possam designar. 

Lll 

Q"rmdo ter<io logar as as.~embldas q~1·11es st•bsequentes 

So 1\)alizarão ii~S<emlJleas g·eraes IHJ anuo de 18\J2 e em cada 
anuo SUb~eqtWille llit época ec I0!!:1l' qne :1, COIII)lê\llhÍit JlllSS:t pre
i;C!'CVE>l' nm as.;emblé•t geral r~ si uen hum outro logar ou época 
forem prescriptos pelos directores. 

Llll 

Distincç<1o entre assembldas rurlinaria.~ c e.dnroJ•tliwlrir~s 

As assembléas geraes acima mencionarias s~rfío denominadas 
assemblcas geraes orrlimu·ias, quaesquer outras assembléas da 
compauhh serão tlenomin,tdas assemlJlôa:; gerae~ extraordi
nnrias. 

LIV 

Q wmdo dever<i ser convocrula a assemuléa eJ:tram·dinal·ia 

Os directo1'es podem, sempre que julg:trem conveniente e 
fal·o-hão a requerimento leito por· e,;crrpto por membros que 
possuam coujunetamente um decimo do capital emittido, convocJr 
uma ass<)mbléa extraordinaria. 
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LV 

Fonnula de requerimento para assemblca 

O supradito requerimento espedficará o fim d:t assem!Jléa re
querida, será nssignado pelos membros que o lizerem e s !rá tlepo 
~ita1lo no ••sci·iptil!'io. Pó•le con~istir· de din)l':-ii)S do :urucntos tla
mesnm l'ói·ma, eatb um a~::>ig-na.Jo por um on ma i:; I'CIJIICI'<Jnto..;. 
A assemiJlé.t. poderit set· convoca1la para os Iins especilit-wlos no 
rei)uerimento, e si con voc;ttia, de 01ltra fúrma, tt não bOI' pelos 
dircctores, para estes fins súmente. 

LVI 

Quando os requerentes podem co1wocw· assembleas 

No c:tso f[tle os dircctores dentro em f[Uatorze dils, depois de 
feito esse deposito, 1leixem de convocat· tlJuaa::;somiJI!h cxtr.•OI'!li
nat·ia, devera reali<mr-~e uenli'O 1le vinte e lllll 11ia:l uupolS dot>se 
tlepusito; o:; requer·ent,):; 011 outros f[Uaes.luer memuro:; pussuinuo 
igu:d pol'çã.n de capital, po•lem por :si convocar umtt assembléa, a 
realizar-se denti'O ue Seis ~emt\IIHS depois ueSSO depoaito. 

LVII 

Aviso de assembltJa 

D;r-so-lta aviso por mmuncio ou pelo correio, ou por outra 
fól'!U[•, sal v o como abaixo uisposto, com sete u ias do autucetlon
cia, designtmdo o logar, dia e horlt tia assemiJléa, o no caso do 
assumpto especial, a natureza desse assumpto. 

L\Ill 

Sobre omisslio de aviso 

A omissão accidental tle qualquer aviso a qualf[uer dos mem
bros não invalilat'it nenhum;t resolução tonHvla em qualquer 
dessas ussemuléas. 

f'ROCEDIMENTO DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

LIX 

Asswnpto elas assembleaç orclina1·ias 

Os assumptos de uma assembléa ordinaria serão receber e ve
rificar as contas ue lucros e perdas, o balant;o, os relatorios dos 
directore:> e uo conselho !isca!, eleger uieectores e outros funccio-
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narios no logar dos que se retirarem por meio de votação, decla
rar dividentfos e tratar de quaesquer outros assumptos que, de 
accordo com •OS presentes, devaDt &er Lra.tados em assembléa. 
ordlnaria. · 

Assumptos especiaes 

Quaesquer outros :assumptos tratados em ·uma assembléa or
dlnaria e os trata.®s em uma assembléa .e:~:traordina!'ia serão 
considerados especiaes. 

LX 

Quorum 

Quinze membms passoalmente prese.ntes furma.rão um quorum 
para uma assembléa geral. 

Em nenhuma .ailSernbléa. geral se tratará de nenhum assumpto 
sem que no começo da. seuão esteja furma.do o quorum. 

LXI 

Presidente da assemblea geral 

O presidente da directoria terá o direito de occupar a cadeira 
da presidencia em todas as assembléas geraes ou na sua ausencia 
o presidente delegado pela directoria, e não havendo presidente 
ou delegado ou si em qualquer assembléa .estes nã(} estiverem 
presentes dentro de quinze minutos, depois da hora marcada para. 
se realizar e:;sa assembléa, os membros presentes escolherão ou
tro director para presidente, e st não houver director presente 
ou si todos alies recusarem tomar a presidencia, então os mem
bros presentes escol b.ei'ão um de entre si ,ara presidir. 

LXIT 

Quando, não haf!endo quorum, de.,e ser dissol'Uida a assembzea e 
q?Mlndo adiada 

Si dentro de meia hora maroada para a reunião não se achar 
formado quorum, a assombléa, semlo convocada á requisição 
supradita, sem dissolvida, ·porém, em outllo qualquer caso ella. 
será adiada JHra o mesmo. aia da proxima sema.na, mesma hora 
e legar, e s1 nessa assembléa .adiada não houver quorum.,.os mem
bros presentes fonttal'ão 'fUoruM e ptderão tuatar dos ass11mptos 
para. os quaes ~ oon'f,oolda esta assembláa.. 
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LXIII 

Como se decidirtio as questões nas assembltJas. Voto de desempate 

Toua questão submettida a uma assembléa será decidHa da 
primeira ve;~, pelo levantamento de mãos o, no caso tle uma igual
ilarle de votos, o presidente da assembléa terá direito, tanto na 
decitião por levantamento de mãos como nu escrutínio, a um voto 
de desempate além dos votos a que e!le possa ter direito como 
membro. 

LXIV 

O que provm·á a approvaç<io de uma resolução quando ntto for 
pedido escnttinio 

Em qualquer assemblóa geral, salvo sendo polido um escrutí
nio por tres membro3 r)(Jio menos ou por um ou mais mombros 
possuidores ou representantes por pr·ocuração ou com direito de 
votar, de pelo menos uma decima parte 1lo capital representado 
na assombléa, uma declm·ação liüta pelo presiil<mte ria nssrmiJiéa 
do quo unut resolução foi ou não appt·ovada por uma maioria par-

. ticnlar ou foi prejudicada, o um lançamento a esto re~poito feito 
no livro do actas da companhia, serão provas concludentes do facto 
sem prova do numero ou porção dos votos col!Jidos a favor ou 
contra essa resolução. 

LXV 

Escrutínio 

Si for pedi·lo um escrutínio como acima dito, elle terá lagar 
da maneira, na data e lagar que o presidento da assombléa 
determinar, e quer logo ou depois de um interva!lo ou adeanta
mento ou outra fórma e o resultado do escrutínio será conside
rado ser a resolução da assembléa em que foi pedido o escru
tinio. 

LXVI 

Poieres para adia;· assemb!eas gera~~ 

O presidente de uma assembléa geral poderá, com o consenti
monto da assembléa, aiial-a de uma pam outra data e logar, 
porém, em nenhuma assembléa adiada se tratara de outros 
assumptos que os que ficaram por concluir na assembléa em que 
teve logar o adiamento. 
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LXVH 

Pode-se tratm·, em continw:rçi'ío, de assumptos, wio ob.<tantc o pe
dido de escrwinio 

O P"'lirlo de um escrutínio não impedirá a continuação rl_e uma 
US:'eillbléa p:.rn. tf'atar-oe de cpu.eSf!ll'll' n.ssumptos a nao :;er 
a f!1Hl5tão sohre a qual se pe•lh o e-::crntinio. 

LXVIIl 

Casos em fJ.WJ deve ter logm· o escrutínio na assemblea 

Qn~l'lu~r escrutinio perli lo :;:ohre a e)PiÇã'1 de um presidente 
de uma as8embléa ou sohro f)Ualquer f)Uestão de adiameuto será 
realizauo na assembléa ou seu adiamento. 

VOTAÇÃO DOS MEMBROS 

LXXI 

Votos dos illembros '" respeito de acçc>es de membros (allecirlos ou 
f'allidos, etc. 

To•lo memhro terit. um voto por mvl:t acção que elle possuir. 
Qp:df)I!Ot' pt:!~~oa hahilitoda, segundo a ~Jansnlll. de transmissão, 

a tl'ansrerit• qnaesf)ner acçõe~. pnuerú. votar en; 'i'l"l•ptnr assem
hléa gemi <•· respeito tlella, da tnt1sllla maneira tfli<J si ella fo~~e 
o possuidor registratlo dessas acçõe~, corntanto qut), rtnarenta e 
oito homs rmlo menos ante~ thL ho1'a marc;Hh potr:l a assemhlett 
em 1]1113 e lia pretende votar, S<\tbft>}<l. os directores •lo seu direito 
de transrerit• essas acções ou salvo si os rlirectorm; tiverem pre
viamente admittiuo o seu •lit·eito de votar rwss<t a~sernbléa. a 
respeito de lia. 

LXX 

Possuidores collectii)OS 

Quanrlo houver possuidores collectivos rPgistrarlos de fJUlles
quer acções, f)Ualquor um delles poderá votar em qualquer 
assembléa, ou pessoalmente ou por procnraçfio a respeito dessas 
acções, como si elle fosse o unico com dit·eito a e lia e ~i mais de 
um rl"sses possni•lores collectivos estiverem presenttJs em f!Ual
quer liSsr>mblé·t pPssoalmente ou por procurnçfio, arptelle de 
ent:e elles cu.io nome esti\·er inacripto em primeit·o logar no 
l'l'gt;;lt·<> l'<Jiativame~lte :\ essas acçüc:5, ser;\ o unico h;lbilitado a 
vc1t\r a respeito t\ellas. 
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Diversos testamenteiros ou representantes de um membro 
1allecido, em cujo nome estejam inscriptas acções, serão, para os 
tins desta clausula, considerados possuidores collectivos dessas 
acções. 

LXXI 

São permittidas as procurações 

Os votos podem ser dados pessoalmente ou por procuração. 
o instrumento nomeando procurador sera ror escripto assi

gmulo pelo outorgante ou seu procurador ou, SI esse outorganto 
ó uma corporação, deverá trazer o respectivo sello commum. 

Nenhuma pessoa que não seja membro da companhia o habi
litado a votar p:>derá ser nomm~do procurador. 

LXXII 

As procurações serão depositadas no e$cl"iptorio 

O instrumento nomeando procurador e a procuração (si houver) 
serão depositados no escriptorio registrado da companhia, nuJI(~a 
menos de quarenta e oito horao antes da hora da assembléa. na 
qual a pessoa nomeada propõe votar, porém, nenhum instru
mento nomeando procurador será válido depois de passados doze 
mezes da data da sua outorga e nenhuma procuração que não 
tenha sido usada na r.ssembléa primitiva poderá ser usada em 
uma assembléa adiada. 

LXXlll 

(Juanrlo J vli1i(lo um voto po1· procuraçlio apczm· de rel)ogada a 
autoridade 

O voto dado de accordo com os termos lle um instrumento de 
procuração será válido não obstante o prévio fallecimento do 
outorgante ou revogação da procuração ou transferencia da 
acção a cujo respeito foi dado o voto, com tanto que o escriptorio 
não tenha recebido antes da assembléa communicação escripta 
do fallecimento, revogação ou transferencia. 

LXXIV 

Formula da p~·ucuração 

Todo instrumento de procuração, quer para uma assemblóa 
especificada ou outra, sera, tão approximadamente quanto as 

Poder Exe~utivo i802 :>4 
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circumstancias o permittirem, da fórma ou para o fim se
guinte: 

1'/ie Imperial Insurance Company, limiterl 

Eu .... de ... no condado d!l ... membro tia Imperial Insurance 
Company, limited, nomeio .... de ... ou na smt falta ... ou na 
falta deste ...• de ... meu procurador para votar por mim na 
assembléa geral ordinaria (ou extraordinaria) da companhia, que 
se deve realizar em ... de ... e em qualquer adiamento da mesma. 

Em testemunho do que assigno aos ... de .•. de ..• 

LXXV 

Nenhum membro poderá votar, etc., emquanto deve1· chamadas 
à companhia 

Nenhum membro poderá se achar presente ou votar em qual
quer questão, quer pessoalmente, quer por procuração, ou como 
procurador de outro membro em qualquer assembléa geral ou 
em escrutínio, ou ser~contado em um quonun, emquanto qualquer 
chamada ou outra importancia for llevida e pagava! á compaohi:t 
a respeito de quaesquer acções desse membro. 

DlRECTORE5 

LXXVI 

Numero de dirccto1·es 

O numero dos directores não será inferior a onze, nem superior 
a vinte e um, porém quando fal!ecer um dos directores ou vagar 
o cargo, de accordo com o art. 82 destes, o numero de directo
res sara de então por deante de vinte. 

LXXVII 

Directo1·es actuaes 

Os directores actuaes são: 
1. Sr. Horace Brand Townsend Farquhar. 
2. Sr. George Henry Chambers. 
3. Sr. Edward Huth. 
4. Sr. Percival Bonsaque. 
5. Sr. Thomas George Barcelay. 
6. Sr. James Brand. 
7. O muito honrado Lord Cheylesmore. 
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8. Sr. Martin Ridley Smith. 
9. Sr. Francis Augustos Beran. 

10. Sr. Alexandet• Lawre. 
11. Sr. Richard James Ashton. 
12. Sr. George Hambury Field. 
13. Sr. John Samiders Guliat, M. P. 
14. Sr. John Ha.mpton Hale. 
15. Sr. James Dali sou Alexanrler. 
16. Sr. Charles Townshanrl Mundock, M. P. 
17. Sr. Thomas Holdsworth Newman. 
18. Sr. LUchar!l Tivining. 
19. Sr. John Sheritr Hill. 
20. Sr. Cbarles Barclay. 
21. Sr. Francis Frederick Lidderdale. 

LXXVIll 

Podares aos rlirectores para nolllearem mais directores 

Os directores terão pmleNs para a qualquer tempo preencherem 
qualquer vaga casual entre si. 

LXXIX 

Qualificaçcio dos directores 

A qualificação do director será. a posse de acções ou capital da 
companhia do valor nominal de mil libras. 

LXXX 

Remmwl·aç<io do.~ directoreg 

Os directorcs serão pngos dos fundos da companhia por meio 
de remuneração dos seus serviços, na som ma annual que for igual 
a 500 libras para o presidente, 400 para o presidente-delegado e 
300 para cada um dos outros directores de então, e mais as 
sommas que forem determinadas pela companhia em assernpléa 
geral e essa remuneração sera dividida entre elles nas prolJor
ções e da maneira que os directores possam determinar, e na 
falta 500 libras para o presidente, 400 para o presidente-dele
gado e igualmente a respeito dos outros directores. 

LXXXI 

Os directm·es podem (unccionar ntio obstante 'l)aga 

Os directores que continuarem podem funccionar não obstante 
se dê qualquer vaga entre si. 
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LXXXII 

Quando d considerado -oago o cargo de director 

Vagará o cargo de director: 
1. • Si acceitar ou:occupar qualquer outro cargo na companhia, 

excepto o de director-gerente ; 
2.• Si fallir ou suspender pagamento ou compuzer-se com os 

seus credores ; 
3.• Si for julgado idiota ou se tornar de espírito insano; 
4.• Si deixar de possuir a precisa somma ae acções ou capital 

para qualificarem-no para o cargo ou não adquiril-as dentro de 
um mez depois da eleição ou nomeação ; 

5.• Si ausentar-se das assembléas da directoria durante um 
período de seis mezes do calendario, sem licença especial do 
ausencia dos directores ; 

6.• Si por aviso escripto á companhia elle resignar o seu 
cargo; 

7. • Si vier a ser governador, governador-delegado, director, 
representante, fiscal, gerente ou outro qnalquer cargo de qual
quer outra companhia, que não seja companhia de seguro maritimo 
que segure contra perda ou damno por fogo. 

LXXXlll 

Os directores podem celebrar contractos com a companhia 

Nenhum director ou pretendente a director perderá a sua qua· 
lifl.cação para o seu cargo por contractar com a companhia como 
vendedor, comprador ou de outra fórma, nem será annullado 
qualquer contracto ou ajuste celebrado pela companhia em que 
qualquer director esteja JlOr qualquer fórma interessado, nem 
nenhum director que assim contractar ou for interessado será 
obrigado a prestar contas a companhia de qualquer lucro reali
zado por esse contracto ou ajuste, pela razão de occupar esse 
directot• o cargo ou das relações de confiança por elle estabele
cidas, deve, .Porém, declarar a natureza do seu interesse na 
reunião dos d1rectores em que o contracto!ou ajuste é determinad.o 
si então exista o seu interesse ou em qualquer outro caso na 
primeira reunião da directoria depois de obtido o seu interesse. 
Ficando, porém, entendido que nenhum director votará a respeito 
de qualquer contracto ou ajuste em que elle estiver interessado 
como acima fica dito, e si votar, o seu voto não será contado. 
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RETIRADA DOS DIRECTORES 

LXXXIV 

Retirada de out,-os directores 

Na assembléa geral ordinaria, que será realizada no anno de 
1892 e na assembléa geral ordinaria em cada anno seguinte, os 
cinco directores que occuparem por mais tempo o cargo retirar
se-hão delle. 

LXXXV 

Directores reelegifJeis 

Um directorque se retira, si conservar a sua qualificação, serit 
elegível em reeleição. 

LXXXVI 

O director que se retira se conse)'f)arà temporariamente no cargo 

Um director que se retira se conservará no cargo até á dissolu
ção ou adiamento da assembléa em que é eleito o seu suc
cessor. 

LXXXVII 

Conta do tempo n.o cm·go 

A duração do tempo em que um director occupou o seu cargo 
será contada da sua ultima nomeação ou eleição em que elle pre
viamente deixou o cargo, e para os fins deste artigo os directores 
nomeados no art. 7• destes serão considerados terem sido no
meados na ordem em que os seus nomes se acham naquelle 
artigo. 

LXXXVIII 

As questiies sobre retirada ser<io decididas pelo.~ directorcs 

Si se suscitar qualquer duvida ou questão sobre a ordem de 
retirada de qualquer director que possa ter occupado o cargo por 
igual tempo ou sobre quaesquer outros assumptos que affectem a 
rotirada de directores, essa duvida ou questão será resolvida pelos 
directores e essa resolução será em todo caso obrigatoria e con
cludente para todos os intentos e fins. 
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LXXXIX 

As as.>embléas preencherão as vagas 

A companhia em assembléa geral em que se rotll".lrem quaes~ 
qner directores, como prescreve o art. 84 destes, preencherá os 
cargos vagos, elegendo numero igual de pessoas para directores 
e, sujeita ao art. iô destes, poder[\ preencher quaesquer outra!'! 
vagas. 

XC 

Os directores que se retiram se conservarc'fo no cm·go ate ,; nomeação 
dos seug successore« 

Si em qualquer assombléa gorai em que deveria ter logar uma 
eleição de directores, os Jogares dos directores que se retiram não 
forem preenchidos, estes ou aquelles que não tiverem os seus Jo
gares preenchidos, si o quizerem continuarão no cargo até à as
sembléa ordinaria do anuo proximo e assim de anno para anuo 
atéqueosseus logares sejam preenchidos, solvo si for resolvido 
nessa assembléa diminuir~se o numero de directores. 

XCI 

Poderes ci as.çembli!a geral para augmenta1· ou red~t::.i1· o nume1·o de 
directores 

A companhia em assembléa geral poderá a jtodo tempo por 
meio de resolução extraorllinaria augmentar ou diminuir o nu
mero de directores e podara alterara sua qualilicação, bem como 
determinar em que vez de retirada esse nnmero augmentado 
ou diminuído se deve retirar do cargo. 

XCII 

Poderes para demittir director por meio de resoluçtio exh·aoJ·di
naria 

. A companhi~ póde, por uma resolução extraordinaria, demit
tir qualquer d1rector antes de expirado o tempo de seu cargo e 
nomear outra pessoa qualificada em seu logar. 

A pessoa então ~omeada occ~pará o cargo sómente durante o 
tempo em que o d1rector em CUJO logar ella é nomeada o teria 
occupado si não tivesse sido demittido. · 
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XCII 

Q"'ando o candidato ao logar de director deve dar aviso 

Ninguem, a não ser um director que se retira, será, salvo 
sendo recommendado pelos directores, elegível para. o cargo de 
director em qualquer asilembléa get•al sem que por si ou por 
qualquer outro membro que pretenda propôl-o tenha quator
ze dias pelo menos antes da asgeml.Jl~a deixado, no escriptorio da 
comp.mhia, um aviso por escripto por elle as;;ignado communi
cando a sua ca.ndidatura ao cargo ou a intenção desse membro 
de propol-o. 

DIRECTORES GERENTES 

XCIV 

Poderes para nomear director gerente 

Os directores podet•ão a todo tempo nomear um oa mais 
dentre si para director-gerente ou directores-gerentes da com
panhia, quer por um prazo fixo ou sem limite de prazo em que 
elle ou elles deverão occupar o cargo e nomear outros em seus 
logares, porém estes poderes não serão exercidos quando e por 
tanto tempo em que um gerente geral tenha sido official-chefe 
executivo da companhia. 

XCV 

A que disposiçcies fica snjeito um director-gerente 

Um director-gorente emquanto continuar no exercício do seu 
cargo não estará sujeito á retirada por meio de votação e nã.o 
será comprehendido na resolução da retirada dos directores, 
porém, sujeito ás dis~osiçües de qualquer contracto enti·e elle 
e a companhia, ficará sujeito às mesmas disposições quanto i~ 
resignaç.'io e demissão que as dos outros directores da compa
nhia, e si deixar o cargo de director por qualrtuet• causa, cessarà 
ipso (aeto e immediatamente de ser director-gerente. 

XCVI 

Remuneraç<io do dlrector-gerente 

A remuneração de um director-gerente será a qnalquer 
tempo marcada pelos directores ou pela companhia em assem
bléa geral e póde por meio de salario, commissão on participa
ção em lucros <m por todos qq quaesquer d~stes modos. 
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XCVII 

Poderes c devere.~ do dü·er;tol·-gerentc 

Os rlirectores poderão a qualquer tempo confiar e conferir a 
um director-gerento de então os 11oderes que pelos presentes 
toem de ser exercidos. pelos directores, como jnlgarem conve
niente, e conferir esses poderes p13lo tempo, para os fins, nos 
termos e condições, e com r~s restricções que elles julgarem 
opportunas, e poderão conferil·es collatera.lmente com os tios 
d1rectores a este respeito ou com exclusão ou em substituição de 
todos ou quaesquer dos mesmos poderes, e poderão a todo 
tempo revogar, retirar, alterar ou variar todos ou quaesquer 
desses poderes. 

PRO CEDDIEXTO DOS DIRECTORES 

XCVIII 

Reuniões de di1·ecto1·es, quonon, etc. 

Os directores podem-se reunir para o despacho dos negocios, 
adiar e de outra fórma regular as suas reuniões e procedi
mentos, como julgarem conveniente, e poderão determinar o 
qtwrum necessario para tratar dos negocios, porém, até que 
seja de outra fórma resolvido, cinco directores formarão um 
quorum. 

Um director podorã. a qualquer tempo e o secretario, a pedido 
de um director, convocar uma reunião dos directores. As 
questões que se suscitarem em qualr1uer assembléa serão t!ecirli
das por uma maioria de votos; no caso de um empate de >otos, 
o presidente terã um segundo >oto ou voto de desempate. 
Um director que não se achar no Reino l:nido nilo V:rá direito 
a receber aviso •lo reuniã() •la directoria. 

XCIX 

Os directores poderão eleger um presidente e >ice-presidente 
das suas reuniões e determinar o prazo que elles de.-em respecti
vam~nte occupar o cargo, e, si não forem nomeados esses func
cionarios ou si em qualquer reunião nenhum esti>er presente na 
hora marcada para ser ella realizada, os directore!' presentes 
escolherão um de entre si para presidir a reunião. 

c 
Poderes da reuni<io 

çma reunião da directoria de então em que houver quorum 
sora competente para exercer todos on qnaesquer dos poderes, 
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autorisações e discreções de accordo com os regulamentos da 
companhia então em vigor conferitlos aos dírectores em geral on 
por elles exercíveis. 

CI 

Poderes de no;ilem· commissües c delcym· 

I. o Os 1\irectores poderão dolo~:ar (\nalquer dos seus po,lm·cs a 
com missões consistindo de um ou mais membros 1lentre si. Qual
quer commissão assim formada conformar-se-ha, no exerci cio 
dos poderes assim delegados, a quaesquer regulamentos que a 
todo tempo possam ser impostos a el\a pelos directores. 

2." As reuniões e proeedimentos de qualquer dessa,; commissões 
consistindo de dons ou mais membros serão governados pelas 
disposições aqui contidas para regularem as assemhléas o proce
dimentos des dir8ctores tanto quanto possam ser-lhes applica
veis e não serão substituídos por nenhum regulamento feito 
pelos directores de accordo com a ultinm clausula pt·ecedente. 

Os directores poderão fixar o quorum de qualquer commissão 
que consista de dons ou mais membros, e, si o quorum não esti
ver fixado, a commissão póde fixai-o de outra maneira ; uma 
maioria dos membros de uma commissão de mais de tres, for
maril quorum. 

Cll 

Qurmdo serão vr;lidos os actos dos directo1·es OH commissi1o, nr"io 
obstante nomeuçrio defeituosa 

Quaesquer actos praticados por qualquer reunião dos directo
res ou de uma commis;;ão de rlirectores ou p0r qualqu8r pesso:t 
funccionando como dircctor, serão, não ob~tante mais tard'l S8 
d8scubra que hou>e defeito na nomeação desses direetores on 
pessoa funccionando como dito acima, ou que elles ou r1ualquer 
um delles estavam desqualificados, serão tão vitlillos como si 
cada uma dessas pessoas tivesse sido devidamente nomeada e 
estivesse qualificada para ser director. 

Clll 

Reíílt!Mi'aç/!o de seniços extraonlina;·ios 

Si qualquer director que o queira for convidado para praticar 
ser~-i.ço ext:a ou quaes(\uer .disposições especiaes, partindo ou 
res1•hndo fora ou tle outra forma, para quaesquer do;; fins da 
comp:-tnhia, esta remunerará o director que as~im o praticar, 
quer por uma somma fixa, quet• por uma porcentagem de lucros 
ou de outra fórma que possa ser determinada pelos directores, 
e essa remuneração poderá ser, ou em accresclmo ou em substi
tuição de sua parte na remuneração aqui acima disposta. 
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ACTAS 

CIV 

Lançamento de eretas 

Os directores farão devidamente lançar !I.S netas em livro:> 
apl'opriados para. e:;;te fim : 

A) Da todas as nomeações ds funccionarios superiores ; 
B) Dos nomes dos director·es pressntes em c:\da reunião dos 

directores e de qualquer commissão de directores ; 
C) De quaesquer ordens dadas pelos directores e commissão 

de directores ; 
D) De todas as resoluções e procelimentos de assembléas ge

raes e de reuniões ds director•es e commissões; e essas actas de 
qualquer reunião dos directore:> ou de qualquer commissão ou 
da. companhia, si assignadas pelo presidente dessa reunião ou 
pelo da proxima seguinte, poderão ser recebidas como prova 
prima (acie dos factos contidos nellas. 

PODERES DOS DIRECTOitE8 

c v 

Poderes gcracs da companhia con(c1·idos aos di1·ectores 

A direcção dos negocias da companhia ficará a cargo dos dire
ctores que, além dos poderes e autorisações que pelo;; presentes 
lhes são expressamente conreridos, poderão exare )r aquelles e 
praticar os actos e cousas que possam set· exercidos pela compa
nhia., e que não se acham por este ou por lei determinados e 
exigidos se!'em exercidos ou leitos pela companhia em as~embléa 
geral, porém sujeitos, todavia, ás disposiçõe:> das leis de com
panhias, de 1862 a 1890, e dos presentes e a quaesquer regula
mentos a todo tempo estabelecidos pela companhia em assem
bléa geral, comtanto que nenhum desses regulamentos annulle 
acto algum anterior dos directores, que seriam validos si elle 
não fosse estabelecido. 

CVI 

Poderes especificados dado.~ aos directores 

Sem prejuizo dns poderes geraes conferidos pelo ultimo artigo 
precedente e de tórma que, de maneira alguma, limite ou re
strinja esses poderes e sem prejuízo dos outros poderes pelos 
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presentes conferidos, fica expressamente declarado que os dire
ctores terão os seguintes poderes, a saber : 

Adqui1'ir bens 

1) Comprar, ou de outra fórma adquirir, para a companhia 
quaesquer bens, direitos ou privilegias que a companhia esteja 
autorisada a adquirir, pelo preço, e em geral nos termos e 
condições que elles julgarem conveniente. 

Garantir contractos po1· hypotltcca 

2) Garantir o cumprimento de quaesqner eontractos ou ajus
tes celebrados pela companhia, por hypotheca ou onus de todos 
ou quaesquer dos bens da companhia e de seu capital não reali
zado então ou de qualquer outra maneim que elles poss1m julgar 
conveniente. 

Nomcm· f'unccionarios, etc. 

3) Nomear ou á sua vontade demittir ou suspender os geren
tes, secretarias, empregados, caixeiros, agentes e criado;; de 
serviços permanentes, provisorios ou especiaes, como alies pos
sam a todo tempo julgar conveniente, e determinar os seus 
deveres e poderes e fixar-lhes os salarios ou emolumentos, e 
exigir garantia nas occasiões e da importancia que alies jul
garem conveniente. 

Intentar e defender acções 

4) Intentar, dirigir, defender, compôr ou abandonar quaes
quer processos log-aes pela 011 contra a companhia 011 seus em
pregados, ou de qualquet· forma concernentes aos negocias da 
comp:~nltia e tarntJem concordar e conceder tempo para paga
mento ou satisfação de CJUaesquer dividas ou de quaesquer recla
mações ou exigencias pela ou contra a companhia. 

Passar recibos 

5) Passar e assignar recibos, quitações e outras desonerações 
de dinheiro que for pago á companhia, e de suas reclamações e 
exigencias. 

Providenciar sobre a guat·da do sello 

6) Providenciar sobre a salva-guarda do sello commum da 
companhia e formular os regulamentos que julgarem conve
niente sobre a sua applicação em quaesquer documentos, porém 
de maneira que (excepto quanto a apolices e certitlcados de titulos 
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c acçõcs) cada instrumento, em que for opposto o sello, será 
ruhricado por trcs directores pelo menos, um dos quaes deve ser 
o presidente ou o vice-presidente. 

Acceitar ou rejeitar propostas, etc. 

7) Acceitar ou rejeitar propostas para seguro e outros con
tractos como e quando julgar conveniente. 

Passar apolices 

8) Passar apolices nos casos, sob as considerações e em geral 
nos termos e sujeito ás condições que elles julgarem conveniente. 

Fixar taxas de p1·emios 

9) Fixar taxas geraes de premios de seguro e a todo tempo 
variar e fixar outras especiaes quando julgarem conveniente 
assim fazerem-no. 

Varim· seguros e outros contractos 

lO) Variar a todo tempo, com o consentimento das pessoas 
que tiverem direito ao respectivo benelicio, qualquer contracto 
de seguro ou outro contracto de qualquer maneira, porém de 
fórma que essa variação seja provada por um memorandum ou 
endossada na apolice, sal v o sendo uma nova apolice emittida e 
assignada pelas pessoas que possam ser autorisadas a isso fazer 
pelos directores. 

Reformar ou passar novas apolices 

ll) Reformar qualquer apolice que possa ter-se tornado nulla 
ou decahida, nos termos e condições e nos casos que possam ser 
considerados opportunos, ou, em logar de reformar essa apolice, 
passar uma nova ou fazer qualquer outra concessão em favor 
das l'essoas ou de qualquer das pessoas que tenham direito á 
apohce decahlda ou nulla. 

Acceitar cessões de apolices 

12) Acceitar cessão de qualquer apolice ou de parte della nos 
termos ou condições que possam parecer convenientes e parti
cularmente mediante um pagamento em dinheiro ou a emissão 
de uma nova apolice ou de algum outro contracto, privilegio ou 
beneficio. 
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Emprestar sobre apolices 

13) Emprestar ou adeantar qualquer dinheiro sobre qualquer 
apolice que convier sem mais garantia até ao ponto, nos termos 
e para os fins que possam julgar conveniente. 

Effectuar re-seguros, ele. 

14) Effectuar contra-seguros ou re-seguros com qualquer 
outro escriptorio ou companhht ou pessoas com o fim de diminuir 
o risco ou compromisso da companlna sobre quaesquer contractos 
feitos por parte della a respeito dos quaes ella for responsavel. 

Faze1· concessões especiaes 

15) Fazer a todo tempo quaesquer concessões especiaes aos, a 
favor ou em beneficio dos possuidores de apolices da companhia 
ou qualquer classe dellas, e gratuitamente ou por outra fórma, 
como possa parecer conveniente. 

Ad1uirir negocias de outras companhias 

16) Adquirir e tomar a si, nos termos e considerações que pos
sam ser ajustados, todos ou qualquer parte dos negocias, activo, 
emprehendimentos e compromissos de qualquer outra companhia 
que realize operações que esta companhia está autorisada a 
realizar e os termos e condições supraditos podem incluir disposi
ção de pagamento por esta companhia das despezas de e inciden
tes á liqutdação e dissolução da companhia vendedora e disposi
ção para satisfação de qualquer parte do preço ou importancia 
para a venda em acções no capital desta companhia creditadas 
como integralizadas ou em parte integralizadas e podem provi
denciar sobre as concessões aos possuidores de apolices, si quaes
quer credores, directot•es, empregados e membros da companhia 
vendedora de quaesquer direitos especiaes, privilegias e vanta
gens e podem incluir quaesquer outras disposições que os dire
ctores possam julgar conveniente. 

Si qui;erem, 01·gani::ar contas distinctas e negocim· com os lucros 

li) A todo tempo, com o consentimento de uma assembléa 
geral extrordinaria, determinar qual a parte, caso haja, dos 
lucros da companhia a respeito de cada um ou de qualquer dos 
diversos fundos, caso haja, que tiverem sido ou possam ser esta
belecidos e conservados distinctos, que deverá ser dividida entre 
os possuidores das apolices garantidas por esses fundos respecti
vamente e determinar de que maneira esses lucros serão distri
buidos e si qualquer augmento das sommas garantidas pela 
apolice ou qualquer reducção do premio futuro pagavel a respeito 
dellas ou de uma somma, será paga em dinheiro ou no todo ou 
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qualquer desses modos ou outro modo qualquer e quer dando ou 
não uma opção ao possuidores ·dessas apolices para escolher a 
maneira particular pela qual elles receberão esses lucros. 

Dar garantia po1· meio de indemni;;açao 

18) Fazer no no me e por parte da companhia em favor de 
qualquer director ou outra pessoa que pos~a incot'rer ou esteja 
por incorrer em qualquer responsabilidade pessoal a benetlcio da 
companhia, as hyputhecas dos uens desta (presentes e futUI'OS) que 
ellesjulgarem convenientes e qualquer dessa~; hypothecas poderá 
conter um poder de venda e outros poderes, convenções e dispo
sições que forem convencionadas. 

Das porcentagens 

19) Dar a qualquer funccionario, ou outra pessoa empregada 
pela companhia, uma commissão sobre os lucros de qualquer 
negocio pa1·ticular, transacção ou parte nos lucros geraes da 
companhia e essa com missão ou parte de lucros será considerada 
como parte das despezas de custeio da companhia. 

Forma1·, etc., 1·egulamentos 

20) A todo tempo formar, variar e revogar regulamentos 
para regularisar os negocios da companhia ou qualquer secção 
delles e '.los seus funccionarios e criados ou dos membros da com
panhia ou qualquer secção delles ou de qualquer directoria local 
ou commisoão. 

Celebrm· contractos, negociações, etc., passar e lavJ·m· instru• 
menta.~, etc. 

21) Fazer as negociações e contractos, rescindir e variar esses 
contractos e passar os instrumentos, escripturas e consas no 
nome e da parte da companhia, como elles possam julgar conve
niente ou em relação a qualquer dos assumptos supraditos ou 
de outra fórma para os fins da companhia. 

C VII 

Reserva-Fundo de 1·eserva 

Os direetores, antes de recommendarem qualquer dividendo, 
poderão apartar dos lucros da companhia as sommas que elles 
Julgarem convenientes, como um fundo de reserva para fazer 
face a contingencia ou compromisso previdente para igualar 
dividendo ou pagar bonus ou para concertar, melhorar e 
conservar quaesquer dos bens da companhia, para a protecç-1o 
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dos credores da companhia e para outros fins que os directores, 
em sua absoluta discreção, julgarem conducentes aos interesses 
da companhia ; e sujeitos a clausula 3" destes, podem empregar 
as diversas quantias assim postas de parte como julgarem conve
niente e a todo tempo negociar e variar esses empre&"OS e 
dispor de todos ou de qualquer parte delles em beneficio da 
companhia e dividir o fundo de reserva em fundos especiaes, que 
elles julgarem conveniente, com amplos poderes para empregar 
o activo que constitue ou representa o fundo de reserva ou qual
quer parto delle nos negocias da companhia, ou por outra fórma 
utliisal-os como possa parecer conveniente e isto sem ser obri
gados a terem-no separado do outro activo. 

O fundo de reserva, que for estabelecido de accordo com esta 
clausula, devera ser em additamento ao fundo de reserva espe
cial referido no art. 8• da lei de 1891. 

C VIII 

Depositarias 

1) Os directores poderão, si o julgarem conveniente, a todo e 
qualquer tempo nomear qualquer pessoa que acceite e guarde em 
deposito para a companhia quaesquer bens que a ella pertençam 
ou nos quaes ella seja interessada, ou para quaesquer outros 
fins, e poderão passar as escripturas e cousas que possam ser 
exigidas em relação a esses depositos. 

Qualquer director póde funccionar como depositario. 
2) Quando os directoresjulgarem conveniente, qualquer estran

geiro ou outra pessoa fóra da jurisdicção poderã. ser nomeado 
depositario para qualquer desses tins. 

3) Quando os directores julgarem conveniente, qualquer depo
sitario da companhia, poderá ser autorisado a delegar quaesquer 
dos poderes ou discreções de depositaria delles investido. 

4) As diversas pessoas que então tiverem em deposito bens da 
companhia (incluindo aquellas que funccionarem sob a lei 
de 1889, quando estes regulamentos começarem a vigorar) pro
cederão a todos os respeitos sob as determinações da companhia. 

GERENCIA LOCAL 

CIX 

Gerencia local 

os directores poderão a todo tempo provlctencía.r sobre a 
gerencia e transacção dos negocios da companhia no estrangeiro, 
ou em qualquer localidade especificada no Reino Unido, da ma
neira que elles julgarem conveniente, e as disposições contidas 
nos tres proximos se~uintes artigos serão, sem prejuizo dos 
poderesgeraes, conferiaas por este artigo. 
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ex 
Juntas locaes 

Os directoros poderão a todo e qualquer tempo estabelecer 
qualquer junta local ou agencia para dirigir quaesquer dos ne
gocios da companhia no estrangeiro e nomear quaesquer pessoas 
como membros dessajunta.local, ou gerentes ou agentes, e fixar
lhes as remunerações. 

Poderão a todo e qualquer tempo delegar a qualquer pessoa, 
assim nomoada, quaesquer dos poderes, antorisações e discre
ções então nelles investidas, excepto os poderes de fazer cha
madas, e poderão autorisa!' os membros dessa junta local, ou 
qualquer delles, a preencher quaesquer vagas que nella se deem 
e funccionar, não obstante essas vagas, e essa nomeação ou 
delegação podera ser feita nos termos e sujeita ás condições 
que os directores possam julgar conveniente, e poderão a qualquer 
tempo demittir quaesquer dessas pessoas nomeadas e annullar ou 
variar qualquer delegação. 

CXI 

Procurações 

Os directores poderão a qualquer tempo, por meio de procura
ção contemlo o sello, nomear qualquer pessoa ou pessoas pro
curadores dtt companhia, pq.ra os fins e com os poderes, autorisa
ções e discreções (não excedendo as que, a e!le:; directores, são 
conferidas pelos presentes) e pelo prazo e sujeitas ás condições 
que os directores poS&'tm a todo tempo julgar conveniente e 
qualquer dessas nomeações poderá (si os directores julgarem con
veniente) ser feita em favor dos membros ou de qualquer um delles 
de qualquer directoria local estabelecida corno acima dito ou em 
favor de qualquer companhia ou dos membros, directores, repre
sentantes ou gerentes de qualquer companhia ou firma, ou de 
outru fórrna em favor de qualquer corporação de pessoas quer 
nomeadas directa, quer indirectamente pelos directores, e essa 
procuração poderá conter os poderes para protecção ou conve
niencia de pessoas que negociem com esses procuradores como os 
directores julgarorn conveniente. 

cxu 

Subdelegaçtío e lei de sellos, de 18G f 

Qualquer desses delegados ou procuradores, como acima dito, 
poderá ser autorisado pelos directores ou subdelegar todos ou 
quaesquer dos poderes, autorisações e discreções de que estive
rem investidos. 
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A companhia poderá exercer os poderes conferidos pela lei de 
sellos de companhias, de 1864, e esses poderes serão de conformi· 
dade investidos nos directores. 

DIVIDENDOS 

C XIII 

Decl<.mrção de dividendos 

A companhia poderá em assembléa geral declarar um divi
dendo para ser pago aos membros na proporção do capital reali
zado pelas acções por elles possuídas, porém de fórma que quando 
o capital for pJ.go em adeantamento de chamadas sob o motivo 
de que é para vencer juro, esse capital, emquanto vencer juros, 
não dará direito ao dividendo de que trata esse artigo. 

CXIV 

Reslricç<ío da impor1w1cia do dividendo 

Não será declarado dividendo maior do que o recommendado 
pelos dírectores, porém a companhia póde declarar em assembléa 
geral um dividendo menor. 

ex v 

Os di~Jidendos só podem ser pagos dos lucros 

Não se pagará dividendos sinão tiL•ados dos lucros da compa
nhia. 

CXVI 

O que deve ser considerado producto liquido 

A declaração dos directores da importancia do producto liquido 
será concludente. 

C XVII 

Di"idendos interinos 

Os directores poderão atodo tempo pas-ar aos. membros, por 
conta do proximo futuro dividendo, os dividendos interinos que, 
em sua opinião, a posição da companhia justificar~ · 

Poder Exccu!lvo i89i 
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CXVIII 

.ls dividos deverão ser llellu~idHs 

Ostlirectoros podc'rii.o reter quaesquer dividend?S sobre os qu~cs 
a companhia tenha direito de hypothec<t e avphcal-os na _satis
fação das dividas, compromissos ou responsabilidades a CUJO re
speito existe direito. 

CXIX 

Poderes de reter dividendos ott acçües de menor, lwwtico, ele. 

os directores poderão reter os dividendos a pagar sobro ns 
acções ou capital, a cujo respeito se ache qualquer pesson, em vir
tude da clau;:;ula de transmissão, habilitada a vir tt ser membro 
ou que qualquer pessoa é habilitada, em virtude daquella clau
sula, a transferir até que essa pessoa venha a tornar-se membro 
a respeito dessas acções ou capital ou devidamente as transfira. 

cxx 
Os dirirleíldos ;tão vencerão ju,·os 

Nenhum dividendo vencerá j nros C•llltra a companhia. 

CXX.l 

Pogamei1to pot· meio de cheque 

Qualquer dividendo poderit ser pago por meio de cheque re
mettido pelo Correio ao endereço registrado da pessoa habilitada, 
ou, no caso de possuidores collectivos, ao endereço registrado 
daquelle cujo nome estiver em primeiro logar inscripto uo 
registro,relativamente it posse conectiva, e todo cheque assim 
remettido devera ser pago it ordem da pessoa a qual alie é 
remettido. 

CONTABILIDADE 

cxxn 
Escripturação da contabiUdacle 

Os directores farão escripturar a contabilidade exacta, das im
portancias recebidas e despendidas pela companhia e das causas 
que c;J.erem logar a esses recebimentos e despezas e do activo, 
creditos c compromissos da companhia. os livros da contabili-
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tlade serão escripturados no escriptorio registrado da companhia, 
ou em outro ou outros quaesquer logares que os dimctorcs jul
garem conveniente. 

cxxm 
E .• :omes ]!elos memb1·o:> 

Os 11irectores poderão a todo t::m1po, como, a que ponto, em 
que clata e log:tres e sob que condições ou reg-ras, as contas e 
livros da comptwhia se1·ão expostos ao exame elos membros, e 
nenhum membro terá. direito algum ele examinar qualquet• 
conta, livro ou documento da companhia, excepto como conferido 
por lei ou autorisado pelos directores ou por uma resolução da 
companhia em assemblea geral. 

CXXIV 

Conta e U!!lonço l!l'lntwes 

Bm cada a.ssembléa orclinarht os directores apresenbrão á 
companhia uma conta ele lucros e perdas e um balanço contendo 
um resumo dos b~ns e compromissos da companhia, extrahidos 
a tu urna data nunca excedendo de oito mezes antes da assembléa, 
elo tempo em que foram feitos a ultima conta e b:llanço pre
cedente. 

cxxv 
Relatorio amtual dos directores 

Bssa conbt e esse balanço serão acompanhados de um rela
torio dos directores sobre o esLtdo e conuições da companhia e 
sobre a somma que elles recommendarem que seja paga dos 
lucros, por meio de dividendos aos membros ; a importancia 
(si houver) que olles propoem seja levada a.o fundo tle res~rva, 
conforme as disposições a este respeito acima contidas, e a conta, 
o relatorio e o balanço serão assignados por dous directores e 
rubricados pelo secretario. 

CXXVI 

:bfandm·-se-hlto copias aos membros 

Sete dias antes da assembléa mandar-se-ha uma cópia im• 
pressa dessa conta, balanço e relatorio a.1s acciouista.s regis
trados, da maneira por que se determina aqui abaixo a remessa 
de avisos ; porém, o membro que não tiver endereço registrado, 
não terâ diréito a. remessa da cópia. 
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CONSELHO FISCAL 

cxxvn 
As contas da companhia. serão a todo tempo examinadas e a 

exactidão da conta de lucros e perdas e o balanço annuaes veri
ficados por um ou mais fl.scaes. 

eX XVIII 

Fiscaes 

O numero de fiscaes será de quatro: Charles Rugge Price, 
Henry Warnea Prescotf e Robert Lydston Newman seriio os 
tres primeiros liscaes e, pela companhia na assemblé:t orrlinaritt 
annual, serão nomeados fiscaes subsequentes. A t·emuneração 
dos fiscaes será. fixada pela companhia em assembléa geral. 
O fiscal que deixar o cargo poderá ser reeleito. Si só for no
meado um fiscal, todas as disposições aqui contidas relativas a 
fiscaes ser-lhes-hão applicaveis. Os fiscaes podem ser membros 
da companhia, porém, pessoa nenhuma poderá. ser eleita fiscal 
quando fiver outro interesse que não o de membro da compa
nhia em qualquer transacção della, a nfío ser como possuidor de 
apolice, e nenhum director ou outro fnnccionario será eleito em
quanto continuar no seu cargo. 

CXXIX 

Vaua casual 

Sobrevindo qualquer vaga casual no cargo de fiscal os dire
ctores preenchel-a-hão immediatamente. 

cxxx 
Os fiscaes apresentarão conta e balanço amwacs 

Os fiscaes serão providos de cópias da conta de lucros e per
das e do balanço que tiverem de apresentar á companhia em 
assembléa geral, 14 dias pelo menos antes da assembléa á qual 
ellas devem ser submettidas, e será. do seu dever conferil-as 
com as contas e notas que lb.es fo1·em relativas e relatar á com
panhia em assembléa geral a esse respeito. 

C XXXI 

Exame dos livros pelos fiscaes 

Os flscaes terão, em occasiões razoaveis, direito de ver os 
livros e contas da companhla e podem, em relação a ellcs, infor
mar-se dos direct~res ou outros funccionarios da companhia. 
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C XXXII 

Quando as contas serão consideradas finalmente ecractas 

Tod:ts nR contas dos directores, quando examinadas e appro
v:ulas pnr uma assemblêa geral, serão concludentes, excepto si 
for doscohet·to erro dentro de trcs mozes proximos depois da 
sua approvação. 

Quando esse et·ro for descoberto dentro desse período, a conta 
será immediatamente corrigida e então será concludente. 

AVISOS 

cxxxm 

Como devem ser remettidos os a~Jisos a memln·os 

Um aviso póde ser entregue pela companhia a qualquer mem
bro pessoalmente ou mandando-o pelo Correio em enveloppe ou 
envoltorio dirigido a esse membro em sua residencia registrada, 
com o porte jã. pago. 

C XXXIV 

Membros residentes no estrangeiro 

Cada possuidor de acções re~istradas, cuja residencia registrada 
não for no Reino Unido, poaerá a todo tempo avisar por es
cripto á companhia de uma residencia no Reino Unido que será 
considerada sua residencia registcada, na intelligencia do ultimo 
precedente artigo. 

C XXXV 

Avisos para onde n1io houver endereço registmdo 

Quanto aos membros que não E verem residencia registrada no 
Reino Unido, um avigo com sello do Correio no escriptorio será 
considerado ter sido bem entregue a elles á expiração de 24 
horas depois de soltado. 

CXXXVI 

Quando o aviso põde ser dado por annuncio 

Qualquer aviso que a companhia precise dar aos membros e que 
não se ache aqui disposto expressamente pelos presentes, será· 
sufficientemente dado por annuncio. 

Qualquer aviso que seja preciso ser dado por annuncio serâ. 
annunciado uma vez em dous jornaes diarjos de Londres. 
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CXXXVII 

•JUaesrtuer avis0s relativos a acções re~i-;trwJ!ls de pos;;ui l?res 
collectivos S9rão dadr>s á pe;;:soa q~e em pr1me!ro log~r esttver 
insr:ri r•tu. no reg-i;;tro, e o a vho assnn dado ~e1·a sulfi~tontll par[~. 
todos r>:; possuidores dessas acçlles. 

CXXX\"Ill 

Quando o aviso pelo Correio c consídemdo te i' sido ent1·egue 

Todo aviso remettido pelo Correio será consitleratlo t,w sido 
entregue no dia seguinte aquelle em que o enveloppe ou envol
torio contendo o nome é posto no Correio, e provando-se essa 
entrega será sufficiente provar que o enveloppe ou envoltorio 
contendo o aviso, foi convenientemente dirigido e posto no Cor
reio. 

CXXXIX 

Trans(e1·idos, etc. obrigados por avisos preoios 

Toda pessoa que por operação da lei de transferencia ou 
outro meio qualquer vier a adquirir direito a qualquer acção ou 
c~pital, será. responsavel por todo aviso relativo a essa acção 
ou capital que, antes de ser o seu nome e residencia lançados 
no registro, for devidamente dado á pessoa de quem provém 
o seu titulo a essa acção ou capital. 

CXL 

Validade do nviso apeZ(tl' de se1· o membro {i.1llecido 

Qualquer aviso ou documento entregue ou enviado pelo 
Correio ou deixado na residencia registrada de qualquer mem
bro, de conformidade com os presentes sera, não obstante ter 
esse membro fallecido e quer ou não a companhia tenha aviso 
do seu fallecimento, considerado ter sido devidamente entregue 
a respeito de quaesquor acções registradas possuidas só ou 
conjunctamente com outras pessoas pelo membro ate que algu
ma outra pessoa seja registrada em seu logar como o pnssnidor 
ou possuidor colleotivo dellas, o essa entrega será, para todos os 
fins uos presentes, considerada uma entrega sutnciente desse 
aviso ou documento a seu ou seus herdoiros, testamenteiros ou 
representantes e quaesquer pessoas si estiverem conjunctamente 
interessadas com ella nessas acções. 
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CXLI 

!Jtmndo for preciso dar->.a a>iso com um numero dado de dias 
ou <l>i::o estendendo-se por qualquer outro periodo, o dia (\a. 
entrega será contado nesse numero de dias ou outro periodo. 

CXLII 

lndemu i.:açt10 

Todo dit•ector, gerente, secretario e outro funccionario ou 
criado da companhia, ser·ão indemnizados pela companhia e será 
dever dos directores pagar dos fundos da companhia todas as 
custas, perdas e despezas em que ess::~ funccionario ou criado 
possa incorrer ou aviar a seu responsavel, por qualquer con
tracto celebrado ou instrumento ou escriptura feita por elle 
como funccionario ou.criado, ou de qualquer fórma no desempe
nho de seus deveres, 

C XLIII 

Responsabilidade individual dos directores 

Nenhum director ou outro funccionario da companhia respon
derá pelos actos, recebimentos, negligencia ou faltas de outro 
qualquer clirector 011 funccionario, ou por juntar-se em qual
que!' recibo 011 outro acto de confot•midade ou por quttesquer 
p1·ejuizos ou despezas que sobrevenham à companhia pela insuf
ticiench on deficiencia de titulo a quaesquer bens adquiridos por 
ordem elos directores ptra a companhia, ou pela insufficieocia 
ou deticiencia de qualquer garantia sobre a qual qualquer 
dos dinheiros da companhia esteja empregado ou por qual
quer p!'ejuizo ou damno proveniente da fallencia, insolvencia ou 
acto prejudicial de qualquer pessoa com a qual quaesquer dinhei
ros, garantias ou eifeitos estiverem depositados ou por outro 
qualquer prejuizo, damno ou infortunio que sobrevenha no 
des<~mpenho das obrigações do seu respPctivo cargo ou em rela
ç;1o a elles, salvo sendo elles succedidos por sua vontade, acto 
ou falta voluntaria, 

B) EJU uma assembléa geral especial dos accionistas da The 
lmperiat Fire lnsurance Company, realizada no escriptorio da 
companhia, n. I Old Brood Street, cidade de Londres, quarta
feira, 15 de janeiro de 1891, á 1 hora e 45 minutos da tarde 
precisamente; 
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Presente.~ 

os Srs. Martin Redley Smith, presidente; John Hampton Hale, 
vice-presidente; mais 16 directores e 44 accionistas ; . 

Foi lido o annuncio da Lonrlon Ga;ette de sexta-feira, 2 de 
janeiro de 1891, pelo qual foi convocada esta assemblélt es
pecial. 

o presidente expoz que, em cumprimento dos desejos dos accio
nistas, como se acham expressos em precedentes assemblé<tS de 
proprietarios, os directores, como jà annunciado, re;;olveram 
re..,istrar a companhia com responsabilidade limitada e subdivi
di~ as acções para cujos fins de requerer á proxima sessão do 
Parlamento um bilt conferindo (inter alia) poderes para cancel
lar a escriptura de organização da companhia e actos existentes, 
mantBr o fundo de reserva especial de ;E 400.000 e registrar, de 
accordo com as leis de 1862 a 1890, com responsabilidade limitada 
e estatutos de um ca~acter moderno e pratico. 

o solicitador, Sr. John Hollams, tendo plenamente explicado 
o fim e a intenção do bill e os memorandum de assocbção e esta
tutos propostos ; 

O presidente propoz e o vice-presidentes devidamente apoiou 
a seguinte resolução: 

« Que o bill agora pendente do Parlamento, intitulndo: Bill 
para revogar as leis relativas á The Imperial Fi1·e Insurance 
Company desde a data do seu registro como companhia limitada 
e renovar partes daquellas leis e para outros fins, seja, e é por 
este permittido, sujeitos aos accrescimos, alterações e modifica
ções que o Parlamento possa julgar conveniente fazer nolle. 'I> 

O que passou por unanimidade. 
Foi prOIJOSto e apoiado unanimemente. 
Resolvido que esta assembléa apresentasse os seus ngradeci

mentos aos presidente, vice-presidente e directores pela hahil e 
zelosa attenção que empregaram no interesse desta companhia. 

Certifico que o que precede é uma cópia fiel das actas da as
sambléa acima referida-. Assignado, E. Co;ens Smith1 gerente 
geral e secretario. 

C) Em uma assembléa geral especial dos accionistas da The 
Imperial Fire Insurance Company, realizada no escl'iptorio da 
companhia, em n. I Old Broad Street, cidade de Londres, quinta
feira, 5 de fevereiro de 1891, á 1/2 hora da tarde precisamente; 

Presentcg 

Sr. John Hampton Hale, presidente. 
Sr .. Ale-!-"· Laurie, vice-presidente, e quatorze directores e 10 

proprtetarws ; 
O gerente geral leu o annuncio daLondonGazette, de terça-feira, 

20 de janeiro de 1891, pelo qual esta assembléa geral especial foi 
convocada: 



AGTOS DO PODER EXECUTIVO R73 

Foi proposto, apoiado e unanimemente resolvido que a seguinte 
resolução, que foi passado na assembléa geral especial da com
p:mhia, realizada em 15 de janeiro de 18()1, fosso confirmada, a 
saber : 

« Qne o bill agora pendente do Parlament'J, intitulado bill 
para revogar as l<)iS relativas i The Impe1·ial Fire lnsurance 
Company, desde a data do seu registro como companhia imitada 
o renovar partes daquellas leis e para outros fins seja, e tica por 
esfe pormittido, sujeito aos accrescimos, alterações e modificações 
quo o Parlamento possa julgar convenhnte nelle fazer. • 

Certifico que o que precede é uma cópia fiel das actas da as
sembléa acima referida.-Assignado, E. Co;ens Smith, gerente 
geral e secretario. 

D) Em uma assembléa geral extraordinaria da The ImzJe
?·ial Fi1·e Insw·ance Company, realizada no escriptorio da 
companhia, n. 1 Old Broad Street, cidade de Londres, quinta
feira, 12 de novembro de 1891, á 1 hora da tarde; 

Presentes 

Os Srs. John Hampton Halo, presidente; Alexandre Laurie, 
vice-presidente ; 11 directores o 36 membros ; 

O gerente geral procedeu á leitura do annuncio da London 
Gazette, de sexta-feira, 30 de outubro de 18!?1, pelo qual foi 
convocada esta assembléa geral extraordinaria. 

O presidente propoz e o vice-presidente devidamente apoiou 
a seguinte 

Resolução 

1. «Que a companhia seja registrada sob as leis de companhias, 
de 1862 a 1890, como companhia limitada por acções.» 

O que foi unanimemente resolvido. 
O . presidente tambem propoz e o vice-presidente apoiou a 

segumte 

Resolução 

2. <<Que o nome da companhia seja mudado para o de The 
Imperial Insurance Company, limited.» 

O que foi unanimemente resolvido. 
Certifico que o que precede é uma cópia fiel das actas da 

assembl~a acima referida. -E. Co:;ens Smith, gerente geral e 
secretariO. 

E) Em uma ass~mb1~a geral extraordinaria da companhia, 
realizada no seu escnptorw, em n. 1 Old Broad Street, na cidade 
de J:ondres, 'JUinta-feira, 3 de dezembro de 1891, ás lO horaE~ 
precisamente; 
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Presente.< 

Os Srs. Jolm Hampton Hale, presidente; 14 directores e 27 
proprietarios; 

O gerente geral procedeu á leitura do aviso da London Ga:::ette, 
de terça-feira, 17 de novembro de 1891, pelo qual esta assembléa 
geral extraordinaria foi convocada. 

O presidente declarou que os negocias perante a assembléa 
eram confirmar as duas resoluções passadas pela assembléa geral 
extraordinaria, realizada em 12 de novembro de 1891, e leu a 
seguin~e primeira resolução especial, a saber: 

« Que a companhia fosse registrada do accordo com as leis de 
1862 a 1890, como companhia limitada por acções.» 

A qual foi proposta, apoiada e unanimemente resolvida. 
O presidente procedeu então á leitura da segunda especial 

resolução, a saber : 
<<:Que o nome da companhia fosse mudado para o de 1'he 

Imperial Insurance Company, limited. )) 
A qual foi tambem proposta, apoiada o unanimemente 

resolvida. 
Certifico que o que precede é uma cópia fiel das actas da 

assembléa acima referida.- E. Cozcns Smith, gerente geral e 
secretario. 

A todos quantos o presente virom, eu, John William Peter 
Jauralde, da cidade de Londres, tabellião publico, devidamente 
nomeado e juramento, certifico que o impresso aqui annexo, 
marcado- A- é uma cópia tirada pHla Queen'.< Prínter de uma 
lei intitulada: Imperial Insurance C'ompany's 1lct 1891 (lei da 
Companhia Imperial Insurancc de 1891) pass!1da no 54° anno do 
reinado de Sua Magestade Britannica, e a qual dita lei rece!Jeu a 
sancção real em 21 de junho de 1891, e outrosim certifico que 
essa cópia feita pela Q1,1een's Printer, como acima dito, ü admittida 
como prova nos tribunaes desse reino. . 

E certifico mais que os documentos aqui tambem annexos, 
marcados B, C, D e E, Sl1o as respectivas cópias das actas das 
assembléas dos proprietarios da Imperial Fire Insurance Com
pany, respectivamente realizadas em 15 de janeiro de 1891, 5 de 
fevereiro de 1891, 12 de novembro de 1891 e 1:3 de dezembro de 
1891,· e que eu cuidadosamente examinei c conferi as referirlns 
cópias com os correspondentes lançamentos, á paginas ll7, 118, 
119, 120, 121, 125, 126, 127 e 128 do livro de actas da assembléa 
dos proprietarios da Imperial Fire Insurance Company, hoje a 
mim exhibido. 

E que a nsslgnatura E. Cozens Smith, subscripta em cada um 
dos ditos dooumAntos anoexos, é a assignatura tlel e verdadeira 
de Edward Cozens Smith, gerente geral e secretario da dita The 
Imperiallnsurance Company, limited. 

Em fé e testemunho do que assignei o presente e amxei o meu 
sello de officio em Londres, aos dous dias de maio do anno de 
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Nosso Senhor, de 1R92.- Assignado- .T. W. P • .louralde, ta
bellião pul.Jlico. 

(Sello do tubellião.) 
Jteconheço verdadeira a assignatura supra de John \Vil liam 

Peter Jauralde, tabeliião publico desta cirhtde, que liguei com os 
documentos m;. 1 a 5, numerados e rubricados por min1, e para 
constar onde convier, a pedido do mesmo, passei a presente que 
assignei e fiz sellar com o sello das armas deste Consulado Geral 
da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil e Londres aos 3 de 
maio de 1892. 

Assignado - Lui:; Augusto da Costa, vice-consul. 
(Sello do Consulado.) 
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Luiz Augusto da 

Costa, vice-consul do Brazil em Londres. 
Rio de Janeiro, 13 de junho de IR!J2. -Pelo Director Geral 

- (Assignado sobre duas estampilhas no valor de 5$400) L. C. 
Fernandes Pinheim. 

(Sello do Ministerio das Relac;ões Exteriores.) 
Nada mais continham os ditos estatutos e actas que fielmente 

verti dos proprios originaes aos quaes me reporto. 
Em fé do que passei a presente que assignei e sellei com o 

sello do meu offlcio nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 6 de 
julho de 1892.- Johannes Jochi1n Christian Voigt, traductor 
publico juramentado. 

DECRETO N. 1092- DE 21 DE OUTUBRO DE 1892 

C ren um b:~talhão da reserva de guardas nacionaes, na comarca rl e Casa Branca, 
no Eshrlo de S. Paulo, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Hra7.il 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Casa Branca, no 
Estado de S. Paulo, um batalhão do serviço da reserva de 
gua1·das nacionaes, com quatro companhias e a designação de 

, o qual será organizado com os guardas qualificados nos 
dist~ictos da mesma comarca; revogadas as disposiÇões em con .. 
trarw. 

Capital Federal, 2llle outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando LobQ, 
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DECRETO N. 1003- DE 21 DE ouTumto nE 1892 

Dá uma nova org-anização á Guarua Nacional da comarca de. naependy, no 
Estado da Min'>S Geraes. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. I. • O com mando superior da Guarda Nacionald a co
marca de Baependy, no Estado de Minas Geraes, se comporá dos 
actuaes 56" batalhão 1le infantaria e 38• b:ttalhão da reservn, 
reoluzidos a quatro companhias cada um, do lO• esquadrão de 
cavallDria, elevado á categoria de regimento, com quatro es
quadrões e a designação de 30•, e mais um batalhão de infan
taria do serviço activo, com igual numero de compnnhias e a 
designação de 149•, os quaes se organizarão com os guardas 
qualificados nos districtos da mesma comarca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 21 <te o-qtubro dl;l 1892, 4" da Republioa. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando [.,oba, 

DECRETO N. 1094- DE 21 DE OUTUBRO DE 1892 

Crea um regimento da cavallaria de guardas oacionaes na comarca de Inha• 
mun8, no Estado do Cenrt~. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Inhamuns, no Es
tado do Ceará, um regimento de cavallaria de guardas na
cionaes, com quatro esquadrões e a designação de 27", que se 
organizará nos districtos da mesma comarca ; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, ~I de outubro de 1892, 4• da Republica. 

Fr,OIUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo, 
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DECRETO N. 1005- DE 21 DE OUTUBRO DE 1802 

Crea mais um batalhão de infantaria de guardas nacionacs na comarca de 
Icó, no Estado do Ceará, 

o Vice-Presidente da Repub!ica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de lcó, no Estado do 
Ceará, mais um batalhão de infantaria de guardas nacionaes, 
com quatro companhias e a designação de il4", que será orga
nizado no município da Umary; revogadas as disposições om 
contrario. 

Capital Federal, 21 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 109G - DE 21 DE OUTUnRo DE 1802 

Ct·P:t IJ.'l cn!IJrrrca. 1Je Itapipoca, no F.statlo do Ce~uá, mai~ cinco k'ttalhiie:;; dro 

infantaria de guardas nacionnes do servlt~~o a.cth·o. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Ficam creados na. comarca de Itapipoca, no Es
tado do Ceará, mais cinco batalhões de infantaria, com quatro 
companhias cada um e as designações de 89, 90, 91, 92 e 93, que 
serão organizados nos districtos da comarca ; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 21 de outubro de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1097- DE 21 DE OUTUBRO DE 1892 

H.eor~aniza a Guarda Nacional da comarca. de Uberaba, no Estado de .Minas 
Geraes. 

O Vice-Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil 
decrota: 

Art. 1.• A Guarda Nacional da comarca de Ubaraba, no Estado 
de Minas Geraes, so comporá de um commando superior organi-
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zado com os actuaes 72" batalhão de inCantaria e 50" da reserva, 
reduzidos a quatro companhias calh um, o do mais um batalhão 
de infantaria, com quatro companhias e a designação de 141:'",um 
dito da reserva, tambem com quatro companhias e a designação 
de 890, e um regimento de cavallaria, com quatro esquadrões e 
a designação de 29°. 

Art. 2. o os batalhões ora creados serão organiz~ulos com a 
força excedente dos actuaes batalhões. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 21 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

}.<'i,ORIAKO PEIXO'l'O. 

J<lwnnndo Lobo, 

DECRETO N. l09H - JJE 25 DE OUTUBRO IJE 1802 

A}1prova com restrk-:.~ir-s os estudos rlefinitivos t.los cinco priu1eiro~ kilmuett·o~ 

da linha de SnntoR pnra o interior e adirectriz geral do trnçado apresentado 
pela Cornpa.nhin. M11gyana. de Estrad:ts de Verro e Navcga~ão. 

O Vice-Presidente da Rcpublica dos Est11dos Unidos •lo Drazil, 
attendendo ao que lhe requereu a Compailhia Mogyana do Es
tradvs de Ferro e Navegação, resolveu approv:w os estudos 
definitivos dos cinco primeiros kilometros da linha de Santos ao 
interior e a directriz geral do traçado, apresentrulos pela mesma 
companhia de accordo com as plantas que com este baixam 
rubrir.adas pelo chefe interino da 1" Directoria das Obras 
Public.o'ts; resalvados, porém, os direitos tb Empreza do Caes de 
Santos, não só quanto a seus terrenos, como á construcção de 
pontes nesse porto. 

O Tenente-Coronel Dt·. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios da Agricultura, IJoml!lercio e Obrns Pu
blicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 25 de outubro ~e 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 
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DECH.ETO N. 109\)- DE 28 DR OUTUBRO DE Hl92 

Abl'l~ ao ~[inisterio dos Negocio$ <la .\gricultura, Couunercio e Ol•ras Pul•lica~ 

o credito extraordinario Ue 87:3~~ú$ destinado a occorrer ás despezas com a 
tlesapropria• .. :ão dos terrenos t1a rna Dr. Dias Ferreira, necessarios ao estabc· 

ledmento rla. easa. de machinas pal'.1. o ser\'Í~.o tle esgoto~ tio hairro do 

.tardi1n J:ntani1:o. 

O Vice-Presidente da Repuulica dos Estados Unidos do Brazil, 
autórbado pela disposição do § 2" do art. 8• da lei n. 26 de 
:.lO de dezembro de 1891, re;;o1ve abrir ao Ministerio dos 
Ncgocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas o credito 
ext1·aordinario de oitenta e sete contos tresentos se&senta e 
cinco mil réis (87:365$), destinado ás despezas com a desapro
priação autorisada pelo decreto n. 705 A, âe 31 de dezembro de 
1891, dos terrenos da rua Dr. Dias Ferreira, necessarios ao esta
belecimento da casa de machinas para o serviço de esgoto do 
l.Jairro do Jardim Botanico, desta Capital. 

o Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

C:1pital Federal, 28 de outubro de 18!12, 4° da ltepublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser.:,edello Cm·rfJa. 

DgCRETO N. llOO - DE 2V Dg OUTUBIW nm 18V2 

]{c!organi?.~ a Guat"C1a Nacional da eoiuaren. do H.io Novo, no E:-;t:vlo de l\Iirw.~ 

ffcraes. 

O Vice-Presidente d;t Repuhlimt dos Estado~ Unidos do Brazil 
decreta : 

Artigo unico. A Guarda Nacional da comarca do Rio Novo, no 
Estado de :\!inas Geraes, se com porá dos actuaes 35° batalhão de 
infantaria e 21 o da reserva, e de mais um dito de infantaria, 
com quatro companhias e a designação de 155°; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTOo 

Fe~·nando Lobo. 
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DECRETO N. 1101 -DE 29 DE OUTUBRO DE 1892 

Crea umj conuuando superior de guardas nacionaes na comarca do Pomba, 
' no Estado de Minas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comar~a uo Pomba, no ~stado 
de Minas Geraes, um commando super10r de guardas nac10naes 
que se cemporá dos actuaes batalhões ns. 36 de infantaria o 22 
da reserva, que serão desli{l'ados da comarca do Rio Novo, .e 
do mais um dito de infantarm, com quatro companhias e a desi
gnação de 154•; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 2D ue outubro de 1892, 4• da Republica 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1102- DE 29 DE OUTUBRO DE 1892 

Crea um commando superior de guardas nacionaes na cotnarca do Alto Rio 
Doce, no Estado de l\Iinas Geraes. 

O Vice-PresiUento da Republica uos Estados Unidos uo llrazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Alto Rio Doce, no 
Estado de Minas Geraes, um commando superior de guardas 
nacionaes que se comporá de dous batalhões de infantaria do 
serviço activo, com quatro companhias cada um e as designações 
de 152' e 153•, um dito da reserva, tambem com quatro compa
nhias e a designação de 91•, e um regimento de cavallaria, com 
quatro esquadrões e a designação de 31•; J'evogad,ts as disposi
ções em contrario. 

Capital Federal, 29 de outubro de 1892, 4• da R.~publica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1103 -DE 29 DE OUTUBRO DE 1892 

Crea mais dons batalhões, um do serviço activo e outro do da reserv:t, de 
gUardas nncionnes na comarca de Jaboticabal, no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fic:tm creados na comarca de Jaboticabal, no 
Estado de S. Paulo, mais dous batalhões, sendo um do serviço 
activo e outro do da reserva, de guardas nacionaes, com 
quatro companhias cada um e as designações, do batalhão da. 
activa, de 156", e do da reserva, de 73", os quaes se ors-anizarão 
com os guardas qualificados nos districtos de Pitangueiras e Be
bedouro ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. ll04- DE 29 DE OUTUBRO DE 1892 

Crca um commando superior de guardas nncionaes na comarca de Ribeirão 
Preto,noEslado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Ribeirão Preto, no 
Estado de S. Paulo, um commando superior de guardas nacio
naes que se comporá de dons batalhões de infantaria do serviço 
activo, com quatro companhias cada um e as designações de 
159• e 160", de um batalhão da reserva, tambem com quatro 
companhias, soh o n. 76°, e um regimento de cavallaria, 
com quatro esquadrões e a designação de G4•, os quaes se orga
nizarão com os guardas qualiíicados no3 districtos da mesma 
comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de outubro de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Poder Executivo 1892 56 
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DECRETO N. 1105- DE 29 DE OUTUBRO DE 1892 

Crea um batalhão ele infantaria do serviço ncUvo e um dito da reserva na 
comarca de S. Luiz de Cacéres, no Eshdo de Matto Grosso. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Ficam ct•eados na comarca de S. Luiz de Ca
céres, no Estado de Matto Grosso, um batalhão de infantaria de 
guardas nacionaes do serviço activo, com quatro companhias e a 
designação de 11 •, e um dito da reserva, tambem com quatro 
companhias e a designação de 4•; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 29 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 

DECRETO N. 1106- DE 29 DE OUTUBRO DE 1892 

Crea um commando superior de guardas nncionae" na comarca de S. João 
Nepornuceno, no Estado de 1\Iinas Gcracs. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de S. João Nepomu
ceno, no Estado de Minas Geraes, um commando superior de 
guardas nacionaes que se comporá de tres batalhões de infan
taria do serviço activo, com quatro companhias cada um e as 
designações de 125•, 126° e 127• ,e um batalhão da reserva, tam
bem com quatro companhias e a designação de 75•, os quaes se 
organizarão com os guardas alistados nos districtos da mesma 
eomarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ferf!ando Lobo. 
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DECRETO N. 1107- DE I DE NOVEMBRO DE 1892 

Approva a nova tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da 
Caixa Economica do Esttt<lo do l{io Grande <lo Sul. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Br.azil, 
attendendo ao que representou o conselho fiscal da. Caixa 
Economica do Estado do Rio Grandfl do Sul, resolve approvar 
a nova tabella, que a este acompanha e vae assignada pelo Mi
nistro de Estado dos Negocios da Fazenda, do numero, classes e 
vencimentos dos respectivos empregados, considerada a terça 
parto dos mesmos vencimentos como gratificação devida pelo 
e1fectivo exercício do emprego. 

Capital Federal, I de novembro de 1892, 4° da R.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregadps .da 
Caixa Economica do Estado do Rio Grande do Sul, a que se 
refere o decreto n. 1107 desta data. 

I gerente ......•••......•... 
I guarda-livros ............ . 
I thesoureiro .•.•........... 
3 escripturarios a .......... . 
I porteiro ..............••... 

4:800$000 
3:000'!;000 
4:000$000 

1:800$000 5:400$000 
I :200$000 

18:400!!;000 
Capital Federal, I de novembro de 1892. 

Se1·:;edello Corrêa. 

DECRETO N. ll08- DE I DE NOVEMBRO DE I892 

Cre~ mn.is um bat1lhão de infantaria e um regimento Je cava.llaria .de _gnnrdas 
uacionaes, na comarca da Capital do Estado de Sergipe. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estndos Unirios do .Brazil, 
attendendo a conveniencia do serviço, resolve decretar : 

Artigo unbo. Ficam creados na comarca da Capital do Estado 
de Sergipe mais um batalhão de infl\ntariado serviço activo, com 
quatro companhias e a designação de 44°, e um regimento de 
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ca.vallaria,'com igual numero de esquadrões e a designação de 6•, 
os quaes serão organizados com guardas qualificados nos distri
ctos da mesma comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 1 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1109- DE 1 DE NOVEl\IBP.O DE 1892 

Reorganiza a Gll:ll'Utt Nacional da comarca de Igunssú, no E•tado rlo Rio d.
Jnneiro. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. 1 . o A Guarda Nacional da comarca de Iguassu, no Estado 
do Rio de Jap.eiro, compor-se-ha de um commando superior, or
ganizado com os actunes 26• batalhão de infantaria e 13• dare
serva, reduzidos a quatro companhias cada um, do 13• regimento 
de cavallaria, com quatro esquadrões, e de mais um batalhão de 
infantaria, com quatro companhias e a designação de 40•, e um 
dito da reserva, tambem com qntltro companhias e a designação 
de 19". 

Art. 2.• Os batalhões ora. creaclos serão organizados com as 
companhias excedentes dos actuaes. 

Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 1 de novembro de 1892, 4• da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. lll0-DE 1 DE NOVE:Ifl:RO IJE 1892 

Crea um regimen~··' 1.:o ea•:.1llaria de gun.rrlns n:1cionaes na comarca de CneL~t(~, 
no Estado da Bahia. 

O Vice-Presiclente da Republica dos Estados UniLlos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Caeteté, no Estado 
da Bahia, um regimento de cavallaria de guardas nacionaes, com 
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a designação de 15•, o qual se comporá dos guardas qualificados 
na mesma comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 1 de novembro de 1892, 4• ua Republica·. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Femando Lobo. 

DECRETO N. 1111 - DE 1 DE NOVEMBRO DE 1892 

Oren. um regimento de c:wallaria (de gu&rdas nacionaeR na comarca de Chique
Chique, no Est,uo <la Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
uecreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Chique-Chique, no 
Estado da Bahia, um regimento de cavallari[l, de guardas nacio
naes, com quatro esquadrões e a designação de 17•; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 1 de novembro de 1802, 4" 1la Rcpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fem.ando Lobo. 

DECRETO N. 1112- DE I DE NOVE~IBRO DE 1892 

re~ um commando superior tle gn~rcl::u~ nacinnaes na. cnmarcrt. de 1\Ionte
~anto, no E~t~vlo de ::\Iinag G~~r.'les. 

O Vice-Presidente ua Republica dos Esta•Jos Unidos uo Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica ereado na comarca de Monte-Santo, no 
Estado de Minas Geraes, um commanuo superior de guardas 
nacionaes que se comporá de dous batalhões de infantaria do ser
viço activo, com quatro companhias cada um e as designações de 
150• e 151 •, e um dito da reserva tambem com quatro companhias 
e a designação de 90•; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 1 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1113- DE I DE NOVEl\IllRO DE 1802 

D~i. no\·a or.~n.niza~ão á. Gnat•da Nn.cionnl da comarc~ de PinUamonhangaba, no 

Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo â. conveniencia do serviço, resolve decretar : 

Art. 1. • O commando superior da Guarda Nacional da comarca 
de Pindamonhangab:t, no Estado de S. Paulo, se comporá dos 
actuaes 19°, ~O· e 21• batalhões de infantaria, 8" batalhão dare
serva, reduzidos a. quatro companhias cada um, da 7'- secção do 
serviço activo, ora elevada a batalhão, tambem ~om quatro com
panhias, sob o n. I 61 G, da 6"" secc;ão da reserva, elevada à 
categoria de batalhão, igualmente com quatro companhias e a 
designação de 77•, e um regimento de cavallaria, com igual nu
mero de esquadrões e a designação de 65•, ora creado, os quaes 
se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da 
mesma comarca. 

Art. 2.a Revogam-saras disposições am contrario. 
Capital Federal, I de novembro de I892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Femando Lobo. 

DECRETO N. 1114- DE 1 DE NOVEMBRO DE 1892 

Crea um hato.lbão do serviço da reserva de guardas nacionaes no. eomnrcn de 
Lent:.óes, no EstaUo d~ S;. t'au!o. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica crearlo na conwrca de Lençóes, no Estado 
de S. Paulo, um batalhão do serviço da reserva, com quatro com
panhias e a designação de 74•, o qual serâ. organizado com os 
guardas qualificados nos distrlcto3 da, comarca; revogadas as 
di3posições em contrario. 

Capital Federal, 1 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Femando Lobo. 
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DECRETO N. 1115- DE 1 DE NOVEMBRO DE 1892 

Creu. um commando superior de Guarda Nacional na comarc::ft. do Pa.trocinio 

do Sapucahy, no Esta<! o ue S. Paulo 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados UniJos do Brazil 
resolve decretar : 

Art. 1. o Fica creado na comarca do Patrocínio tio Sapucahy, 
no Estado de S. Paulo, um commando superior de guardas na
cionaes, o qual se comporá de dous batalhões de infantaria do 
serviço activo, com quatro companhias cada um e as designações 
de 157° e 158°, de um batalhão da reserva, tambem com quatro 
companhias e a designação de 75o, e um regimento de cavallaria; 
com igual numero de esquadrões e a designação de 63°, os qmtes 
serão orgauizados com os guardas qualiticados nos districtos da 
mesma comarca. 

Art. 2. 0 Revogam·se as disposições em contrario. 
Capital Federal, I de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lubo. 

DECRETO N. 1116- DE I DE NOVEMBRO DE 1895 

Eleva :i. categoria de batalhão a lP secção da batalhão de infantaria de 
Guarda Nacional d~s comarcas da Capital e IUo Negro, no Estado do 
Amazonas 

O Vice-Presidente da R.epublica dos Estados UnHos do Brazil 
resolve decrdar o seguinte : 

Artig-o unico. Fie·~ elevada á categoria de batalhão, com a de
signação de 34°, a 2a secção de batalhão de infantaria da Guarda 
Nacional das corrwrcas da Capital e Rio Negro, no Estado do 
Amazonas; revogadas as disposições em contmrio. 

Capital Federal, l de novembro de 1892, 4• da •Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1117- DE 1 DE NOVE!IlllRO DE 189:2 

Eleva á categoria de batnlhão a 3a secção de batalhão de infantaria da Gnardl\ 

Nacional da. com are::.. de Solimões, no Estado do Amazonas 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. A 3a secção de batalhão de infantaria, organi
zada com quateo companhias no districto de N. S. d;t Fonte Boa, 
na comarca de Solimõe3, no Estado do Amazonas, fica elevada á 
categoria de batalhão com a designação do 25"; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, I de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1II8 - DE I DE NOVEMBRO DE 18\J2 

Crea. um batalhão de artilharia. U:e gna.rdns nacionaes na. comarca de Solimões' 
no Estado do Amazonas. 

O Vice-Presidente d<t Republica dos Estados Unidos do ,Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica. creado na comarca de Solimões, no Estado 
do Amazonas, um batalhão de artilharia, '!om quatro baterias e 
adesignação de 9°, e que será organizado no districto de Caiçara ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 1 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. lli9 -DE I DENOVElllBRO DE 1892 

Crea um batalhão de artilharia de guardas nacionae~ na comarca de Parintins 
no Estado do Amazonas. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Parintins, no Estado 
do Amazonas, um batalhão de artilharia, com quatro baterias e a 
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designação de 10•, que será organizado nos districtos da comarca; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 1 de novembro de l8\J2, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. ll20 - DE l DE NOVEMBRO DE l8\J2 

Reorganiza. a Gnarda. Nacional da comarca de Itaguahy, no Estado •lo Rio 
de Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do llrazil 
decreta: 

Artigo unico. A Guarda Nacional da comarca de Itagnahy, no 
Estado do Rio de .Janeiro, compor·se-ha de um com mando Superior 
organizado com o 27• batalhão de infantaria, reduzido a quatro 
companhias, o de mais dous batalhões da mesma arma, com quatro 
companhias cada um e as designações de 41" e 42", e mndito da 
reserva, t::unbem com quatro companhias e a designação de 20•; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, I de novembro de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1121 - DE I DE NOVEMBRO DE 1892 

Concetle ao LycQo Paracnse ns vantagens tie que ~osa. o Gymnasio Nacional. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo as informações prestadas pelo commissario fiscal do 
Governo sobre os programmas de ensino e modo por que são ex
ecutados no Lyceo Paraense, resolve conceder a este estabeleci
mento de instrucção, na fórma do disposto no decreto n.l389, de 
21 de fevereiro de 1891 as vantagens de que gosa o Gymnasio 
Nacional e lle que tratam os arts. 431 do decreto n. 1232 H, de 2 
de janeiro de 1891, e 38, paragraphounico, do de n. 981, de 8 de 
novembro de 1890. 

Capital Federal, 1 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1122-DE 5 DE NOVEMBRO ng 1892 

Crea um commnndo superior de guardas nacionaes na comarca de Uberabinha, 

no Estado de Minas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Uniilos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de. Uberabinha, no l~s
tado de Minas Geraes, um commando superwr de guardas naClo
naes que se comporà de um batalhão de infantaria do serviço 
activo, com quatro companhias e a designação de 156•, um dito 
da reserva, tambem com quatro companhias e a designação de 
92•, e um regimento de ca.vallaria, com quatro esquadrões e a 
designação de 32•; revogadas as disposições em contml'io. 

Capital Federal, 5 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1123 - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1892 

Concede autorisaçã.o á Allia;~ce ..:llarin.e anil Genrrat .1s"''nn~~~~ {'ompany li,niterl,. 

ora Ali; lance . .:l!artne ~~ssurance Company, lim.it(!Cl. par[!. comtinuar n runccionar 
no nrazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Uniilos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Alliance llfarin~ Assurance Com
pany, limited, devidamente representada, resoh·e conceder-lhe 
autorisação para continuar a funccionar no Brazil com as alte
rações feitas nos seus estatutos, entre as quaes se acha a da mu
dança de sua denominação para Alliance llfal"ine mul Gene1·al 
Assurance Company, limited continuando, porem. a ser observadas 
as clr1usulas que baixaram com o decreto n. 9594. de 8 de maio 
de 1886, e ficando igualmente obrigada á execução do Decreto 
n. 164, de 17 de janeiro de 1890. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 5 de novembro de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 
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Eu abaixo assignado Johu Venn, tabellião de notas nesta 
cidade de Londras por a! vará régio devid.amen te encartado e j u
ramentado, certitlco que neste dia 5 de abril de 11:192, a pedido 
da companhia · anonyma de responsabilidade limitada denomi
narla Alliance Marine anel GeneYal Assurance Company, limited 
estabelecida nesta cidade, me apresentei na sua sede social 
situada em Capei Court Bartholomeo Lane, onde me foram apon
tados para serem traduzidos ao portuguez varios assentos nos 
livros de actas da dita companhia que foi antes aAlliance 1lf arir~e 
Assurance Company, limitcd cujo theor·, por mim traduzido 
literalmente, é o seguinte : 

Na reunião geral extraordinariaqueteve logar nasédeda com
panhia na quarta-feira 28 de janeiro de 1891 pelas 12 horas e 15 
minutos da tarde depois de terem sido intimados os Mem brossegundo 
prescreve o regulamento e debaixo da presidencia de S. Ex. Lord 
Rothschild, a seguintedeliberaçãofoi proposta,apoiada e unanime
mente adoptada a saber :Quesejamalteradas as disposições da es
criptura de çonstituição da companhia no que diz respeito aos fins da 
companhia e que se annuncie que são os seguintes os fins para 
os qnaes se estabelece a companhia : 

a) Segurar quaesquer navios e barcos que se achem a nado, 
ou estão sendo construidos, concertado ou de outra fórmas e 
quaesquer bens e materiaes de qualquer especie que possam 
segurar-se durante o transito por mar ou por terra ou por vias 
aquaticas internas, e bem assim os que se achem em quaesquer 
caes, trapiches, armazens e outros Jogares antes ou depoi~ de 
transib.rem, contra os riscos ordinariamente enumerados ou 
contemplados nas apolices de seguros marítimos e contra as 
inunduções, ondas de maré, terremotos e outros actos da Divina 
Providencia, demoras, roubos, commoçõ"S civis, g1·evcs, ligas de 
operarios, actos de violencia e damnos que delles resultarem. 
• b) Segurar a vida de todas as pe~soas que vijgem ou estejam 
par<t viajar e quaesquer gados e animae~ que transitem contra 
todos ou quaesquer dos riscos mencionados no dito paragrapho a) 
e bem assim contra a morte, lesões, prejuízos, accidentes ou 
doenças. 

c) Segur::~r quaesquer· càés, armazcns, trapiches e bens de 
qualquer genero que uelles se achem contra todas ou quaes
quer consequencia~ de inundações, ondas de maré, terremotos e 
outros actos da Divina Providencia, gnive.•, ligas de operarios, 
actos de violencia, disputas e commnções civis. 

d) Segurar Contractos d.e transportes marítimos e outros, 
fretamentos e quaesquer lucros, emolumentos ep::~gamentos que 
delles emanarem contra todos ou quaesquer dos riscos indicados 
no dito parugrapho (a. 

e) lndemnizar aos prúprietarJo:; de navios, conductores aquaticos 
e outras pessoas encarregadns do transporte aquatico de quaes
quer b~ns contr.a as resp?nsabrlidades que incorre~e':ll no decurso 
dor; seus negoCiaS relahvan.ente a perdas ou preJmzos de bens, 
soffrimentos pessoaes ou perdas de vida. 

f) Emprestar dinheiro sobre cascos de navios e mercadorias 
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embarcadas, prestar fiança e dar garantias por escriptura de 
obrigação ou por outra fórma a tim de impedir o arr_e~to ou des· 
embargar o arresto t!e naviOs, cargas e fretes cu.JoS seguros 
tenham ~ido no todo ou em parte e1Tectuados pela companhia. 

g) Seg·urar quaesquer mercadorias ou bens que em terra 
possam ser segurados cuntra incendios e todos ou quaesquer dos 
riscos especificttdos nos ditos paragraphos a) e c) quando 
forem cobertos estes riscos juntamente com os riscos marítimos 
ou de transito para ou dos legares em que os mesmos bens ou 
mercadorias susceptíveis de seguro tenham de ser desembar
cados, armazenados ou depositados. 

h) Praticar tudo mais que for accessorio ou conducente aos 
objflctos expostos ou quaesquer delles.» O presidente disse que 
se convocaria outra reunião geral extraordinaria no dia e hora 
que se notificaram aos membros para confirmar esta deliberação 
-A sessão foi então encerrada.- Danglas Oa:cn, secretario.
Rothschild. 

Na reunião geral extraordinaria que teve Jogar na sede da 
comp 1nhia na quarta-feira 18 de fevereiro de 1891 pelas 12 horas 
e 15 minutos da tarde, depois de terem sido intimado; os mem
bros segundo prescreve o regulamento e debaixo tb presidencia 
de S. Ex. o Lord Rothschild, se deu por lida a intim:1ção convo
cando a reunião e foi proposto pelo presidente, apoiado e unani 
memento adaptado : 

Que a seguinte deliberação votada na reunião geral extraor
dinaria que teve logar em 28 de janeiro de 1891 fosse agora con
firmada; a saber : 

Que sejam alteradas as disposições de escriptura da constitui
ção da companhia no que diz respeito aos fins da companhia e 
que se annuncie que são os seguintes os fins para os quaes se es· 
tabelece a companhia : 

a) Segurar quaesqner navios e barcos que se achem a nado ou 
estão sendo construidos, concertados ou de outra forma, e quaes
quer bens e materiaesde qualquer especie que possam segurar-se 
durante o transito por mar ou por terra ou por vias aquatieas 
internas e hem assim os que se achem em quasquer caes, trapi· 
ches, armar.ens e outros lagares ante~ ou depois de transitarem, 
contra os riscos ordinariamente enumerados ou contemplado nas 
apohces de seguros marítimos e contra as inundações, ondas 
de maré, terremotos e outros actos da Divina Provi<leucia, de
moras, roubos, commoções civis, greves, ligas de operarias, 
actos de violencia e damnos que delles resultarem. 

b) Segurar a vida de todas as pessoas que viajem ou estejam 
para vbjar e quaesquer g;tdos e animaes que transitem contra 
todos ou quae>quer dos riscos mencionados no dito paragrapho e 
bem assim contra a morte, lesões, prejuízos, accirlentes ou doença. 

c) Segurar quaesquer caes, armazens, trapiches e bens de qual
quer genero que nelles se achem contra todas ou quaesquer con
sequencias de inundações, ondas de maré, terremotos e outros 
actos da Divina Providencia, g1·éves, ligas de operarias, actos 
de violencia, disputas e commoções civis. 
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d) Segurar contractos de transportes marítimos e outros, fre
tamentos e quaesquer lucros, emolumentos e pagamentos que 
delles emanarem contra todos ou quaesquer dos risco3 indicados 
no dito paragrapho a). 

e) Indemnizar aos proprietarios de navios, conductores aquati
cos e outras pessoas encarregadas do transporte aquatrco de 
quaesquer bens contra as responsabilidades em que incorrerem no 
decurso de seus negocias relativamente a perdas ou prejuízos de 
bens, soffrimentos pessoaes, ou perdas de vida. 

f) Emprestar dinheiro sobre cascos de navios e mercadorias 
embarcadas, prestar fiança e dar garantias por escriptura de 
obrigação ou por outra fórma afim de impedir o arresto ou das
embargar o arresto de navios, cargas e fretes cujos seguros te
nham sido no todo c.u em parte effectuados pela companhia. 

g) Segurar quaesquer mercadorias ou bens que em terra pos
sam ser segurados contra incendios e todos ou quaesqnet• dos 
riscos especificados nos ditos paragraphos a) e b) quando forem 
cobertos estes riscos juntamente com os riscos marítimos ou de 
transito para ou dos logares em que os mesmos bens ou merca
dorias susceptíveis de seguro tenham de ser desembarcados, ar
mazenados ou depositados. 

h) Praticar tu<lo mais que for accessorio ou conducente aos 
objectos expostos ou quaesquer delles. O presidente disse 
que tendo sido votada e confirmada a deliberação ante-exarada 
com o caracter de deliberação especial. se apresentaria immedia
tamente um requerimento ao Tribunal da Chancellaria, na con
formidade da lei de 1890 relativa ás actas de constituição de 
companhias, afim de obter a approvação da alteração que forma 
o objecto desta deliberação. A sessão foi então eucerrada. 

Na reunião geral extraordinaria que teve Jogar na séde da 
companhia, situada em Capei Court Bartholomeo Lane, na quarta
feira 23 de dezembro de 1891 pelas 12 h. 15m. da tarde, depois 
de terem sido intimados os membros segundo prescreve o regu
lamento e debaixo da presidencia de S. Ex. o Lord Rothschild, 
lido pelo secretario o aviso convocando a reunião, foi proposto 
pelo pr·esidente, apoiado e unanimem;mte adoptarlo : Que o 
nome da companhia passe a ser The Alliance Marinc and 
General Assurance Company limited. O presidente disse que 
se conYocarh outra reunião geral extraordinaria no dia e hora 
que se notiticaria aos membros para contirmar esta deliberação 
e a sessão foi então encerrada. 

Na reunião get•al extraorllinaria que teve Jogar na sede da 
companhia, situada emCapel Court Bartholomeo Lane, na quarta
feira 13 de janeiro de 1892, pelas 12 h. 15m. da tarde; depois de 
terem sido intima<los os membros segundo prescreve o regula
mento debaixo da presidencia de S. Ex:. Lord Rothschild, lido 
que foi pelo secretario o aviso convocando a reunião foi pro
posto pelo presidente, apoiado e unanimemente adaptado.» Que 
sejtt confirmada a seguinte deliberação votada na reunião geral 
extraordinaria que teve logar sm 23 de dezembro de 1891 a 
saber : Que o nome da companhia..Jlasse a ser The Alliance 
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llfa1·ine and Geneml Assurance Company limited A sessão 
foi então encerrada. 

Tambem certifico que traduzida por mim fielmente a certidão 
ori!.!'inal rle regiEtro que me foi apresentada nessa occasião, devi
damente assignada pelo lllm. Sr. John Samuel Purcell, regis
trador de companhias anonymas. é o seu theor o seguinte: 

Certidão de registro de uma ordem do Tribunal approvando a 
alteração dos fins ou da forma de com;tituição, na conformidade 
rio§ 2(1) da lei do reinado 53 54 de Virt. Cap. 62. AAlliance 
,l[m·ine and General Assurance Company, limited havendo alte
rado os seus fins em virtude d'uma deliberação especial que foi 
approvada por uma ordem do Supremo Tribunal de Justiça em 
data do dia 27 de janeiro de 1892. Certifico peht pre
sente ter registrado a citada ordem, assim como uma cópia im
pressa da escriptura de constituição assim alterada. 

Dada debttixo de minha assignatura em Londres aos dez dias 
de fevereiro de mil oitocentos noventa e rlous (assignado) J. S. 
Purcell registrador de companhias anonymas. (Lei de 1890 § 2 
relativa as actas de constituição de companhias. 

Nada mais se contém nos assentos e certidão acima traduzidos 
e para os fins convenientes dou a presente que subscrevo, rubrico 
e sello no dia, mez e anno acimo decla.rados.-John Venn, notario 
publico. 

DECRETO N. 1124- DE 5 DE NOYEMBRO DE 1892 

Desliga da comarca de Iguassú, no Estado do Rio de ,Janeiro,a Guarda. ~aciona 
da de Ha~ua.hy ,no mesmo Estado. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados C nidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica desligada da comarca de Iguassú, no Es
tado do Rio de Janeiro, a Guarda Nacional da comarca de ltaguahy 
e nesta creado um commando superior que sera composto do 
actual 27" batalhão tle .int:mtaria, reduzido a quatro companhias, 
e do 43• do mesmo serviço, ora crearlo e organizado com as quatro 
companhias excedentes daquelle, e de mais um dito da reserva, 
tambem ora creado, com quatro companhias e a designação de 
21•; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 5 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lnbo. 
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DECRET{) N. 1125- DE 5 DE NOVEMBRO DE 1892 

Approva a reforma dos estatutos da Companhia 1\iannfactora de Conservas 

Alimenticias. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Manuftetora de Con
servas Alimentícias, devidamente representada, resolve approvar 
a reforma de seus estatutos de accordo com as alterações que a 
este acompanham e que foram votadas pela assembléa geral de 
accionistas realizada a 27 de setembro proximo passado ; ficando, 
porém, a companhia obrigada ao cumprimento das formalidades 
ulteriores de que trata o art. 6° do decreto n. 164, de 17 de 
janeiro de 1890. 

O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 5 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:;edello Corrêa. 

Relação dos artigos que se teem de modificar nos estatutos da 
Companhia Manufactora de Conservas Alimentícias. 

Quanto ao art. 3• que diz- o capital da companhia é de mil 
contos de réis, divididos em cinco mil acções de duzentos mil réis 
cada uma, o qual já foi alterado por decreto n. 235, de 28 de 
fevereiro de 18!?0, ticando assim reduzido a quinhentos contos 
de réis- Diga-se : 

O capital da companhia ser a de seiscentos contos de réis divi
didos em tres mil acções de duzentos mil réis cada uma. 

Ao art. 18 que diz,- A cada um dos membros do conselho 
fiscal compete a remuneração correspondente anuualmente a 100 
acções, as quaes lhes serão abonadas no acto da entrega do re
spectivo parecer sobre as condições de contas annuaes (le admi
nistração,- diga-se : 

O conselho fiscal não veneerá honorarios. 
Capital Federal, 19 de outubro de 1892.- Diogo Jose da Silva, 

dírector secretario. 
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DECRETO N. 1126 - DE 8 DE NOVE~IBRO DE 1892 

Autorisa n. alterar o contracto celebrado com a Unitd Stalcs mul JJrasil llloil 

StBam hijJ CGii12Jany ,lhnitcrl. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnzil, 
attendendo ao que lhe requereu a United States and Brasil 
MaU Steam Ship Company, limited resolve alterar o contracto 
que em virtude do decreto n. 9799 de 5 de novembro de 1887 foi 
celebrado com a referida companhia, mediante as clausulas que 
com este baixam assignadas pelo Ministro de E~tado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 8 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

Clausulas a que se re:f"ere o decreto 
n. 11~6 des-ta da ta 

§ 1. • O serviço continuará a ser feito pelos paquetes Finance, 
A1lvance, Alliance, Segurança e Vigilancia, já acceito pelo Go• 
verno. 

§ 2. 0 Si algum destes navios perder-se ou tornar-se innave
gavel, a ompreza o substituirá por outro inteiramente novo, de 
}a classe, de 3.000 toneladas metricas, pelo menos, com os melho
ramentos que, na época em que for apresentado ao Governo, 
tiverem sido adaptados na construcção naval, com a marcha de 
quatorze milhas por hora e com o calado preciso para que possa 
frequentar facilmento os portos das escalas. 

§ 3.• Além da viagem mensal, a que a emproza fica obrigada, 
poderá ella fazer quaesquer outras para os portos brazileiros 
deste contracto e outros portos brazileiros, gosando então seus 
navios das regalias de paquetes, sem ficarem sujeitos ao regimen 
do mesmo contracto, sejam os vapores que fizerem t::ws viagens 
extraordinarias, de propriedade da companhia ou fl'etados por 
ella. 

§ 4. o Cs vapores novos, apresentnclos em substituição dos 
actuaes, deverão ter compartimentos estanques e os objectos 
constantes da tabella organizada pelo inspector da navegação 
para cada um e approvada pelo Ministerio dos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas. 

Terão tambem o numero de tripolantes e o pessoal de bordo 
que for fixado no acto da acceitução do navio pam o serviço dn, 
linha. 
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§ 5.0 No caso de innavegabilidade dos paquetes, o 1\Iinisterio 
da Agricultum, Commercio e Obras Publicas autorisa a ,,_:lpreza 
a empregar w1 navegação, por prazo que será lixado, outros 
vapores que estiverem nas ou se appt•oximarem d8'> ··c•ndições 
exigidas para os da linha. 

li 

o porto inicial da viagem será o de Nova-York e o da termina
ção o de Santos. Tanto na vinda como na volta os p:cquetes 
farão escala pdos portos de S. Thomaz, Barbldas,,Baiéi1l, s. Luiz 
do Maranhão, Recife, Bahia e Rio de Janeiro. 

Haverá, pelo menos, duas escalas annuaes ao porto tle ~Iaceió. 

III 

O prazo para cada viagem será de 31 dias e o tlia do c.omeço da 
viagem será fixado em tabella approvatla pelo J.Iiui,terio da 
Agl'icultnra, Commercio e Obras Publicas. 

Serão tamlJem lixados em tabellas approvadas jJelo mesmo 
Ministerio os preços das passagens e fretes, devendo <L cmllpanhia 
apresentar as ditas tabellas á approvaçi'io do Governu, ew p!'<lZO 
determinado. 

IV 

A empreza obrig:w-se-ha : 
§ l." A elaborar e entregar ao inspoctor da JJ<tve;::·.•-::-io, em · 

cada viagem redonda, o mappa dos passageiros e •o,tl ;:-;.s que 
transportar, com design1ção das procetlencias e nat:>.io!Julidades 
daquelle3 e procerlencia e e:;p )Cificação deshts, de C0lll•J!'lllidade 
com o mnrlclo que fot• adaptado pelo 11l9Slllo in,;pect0J'. n1n :11 de 
Dlrlrço de cada anno, o mapp:t get·al do serviço a ;;cn •·o~t·~ u, C0lll 

as informaçüos exigida;; no modelo approvado e em vig•Jl'. 
§ 2." A dar pass~tgem e comedorias, quer ao inspcctor tLt na

vegação, rJuan·lo tenha de p'~rcorrer a linha sob sun. 11s~aliz:tção, 
quer aos empregados do Correio que forem em Slln·ir?J o 1 acom
panlmrmn as nulas de correspondencia. 

§ 3." A reJnzit• de 30 "/o do pt·eço cht tabella o valor da passa
gem do colono ou immigrante que transpol'tal' pa.ra a Republica, 
desde que este lhe ap!'esentar documento de autoridade brazi
leira que confirme sua intenção de rlomiciliar-se na Ropnhlica. 

§ 4. o A retluzir de 25% o preço das pass~tgens dos tilncciona
rios publicas e suas famílias que embarcarem por conta do Go
verno Federal ou dos Governos dos Estados e de 30 o/. das passa
gens dos officiaes, soldados e suas famílias que tiverem de seguir 
para alguns dos portos das escalas brazileiras. 

Do mesmo abate de 30 o/o da tabe!la gozarão as munições de 
guerr<'. e as machinas e instrumentos destinados á lavoura. 

Poder Executivo 1892 57 
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§ 5. o A transportar gratuitamente em catla viagem ate uma 
tonelada meti"ictt de objectos remettidos dos ou para o:; mui3eos 
da H.epublica. 

A tmn~port:lr tambern gratuitamente os objectos destinados ás 
exposições otficiaes ou auxiliadas pelo Governo e as sementes e 
mudas de phntas destin'\das ao~ et~tabelncimentos publicas. 

§ 6. o A transpol'tar gratuitnrnente as mfl.hs do Correio e a 
cm·respondencia o!Hcial, devenrlo mandai-as buscar e entregar 
nas respectiv:ts estações, pa>isando os convenientes recibos e ex
igindo-os do,; funccionarios das mesmas estações que forem para 
isso autorisado::; pelos chefes. 

§ 7. o A transportar tambem gratuitamente quaesf{ner sommas 
de dinheiro rio E:-:itado que tiverem rle ser remettidas pelo The
souro Nacional ás Thesourarias rle Fazenda ou vice-versa. 

Estas rerne:;sas serão encaixotadas mt fórrna das instrucções do 
Thesouro de 4 de set<~mbro de 1865, e entregues os volumes que 
as contiverem aos commandantr~s dos paquetes, sem ohrigaç<io 
de procederem à contagem e conferencia das mesmas, as~ignados 
previamente os conhecimentos Lle embarque, segundo os estylos 
commerciaes. 

A entrega destes volumes, sem signal de violação, isenta os 
comm\1-ndàntes de toda responsabilidade. 

v 

A empreza obrigar-se-ha : 
§ 1. 0 A entregar tres dos cinco vapores já a<~ceitos pelo Go

verno para o serviço Llo Estado, quando o exigirem circumstan
cias im1'eriosas, das quaes sómente apreciará o Ministerio da 
Agricultura, que lhe. pag;ná, ou o preço do navio, ou o frete 
mensal que for pactuado, sob as bases seguintes: 

O frete será regulaclo pelo renuimento liquido da. viagem 
redonda mais vantajosa à empreza que tiver havido dentro do 
anno que findar no dia em que o Governo tomar posse do navio. 

O preço da compra do vapor terã. por base o do seu custo pri
mitivo e será efti~etuado mediante prévio accordo do preço ou ar
bitramento, no caso de des·tecorllo, observando-se, neste caso, as 
regras da clausula ()a deste contr.,cto. 

A empreza commnnicarit ao Ministerio da Agricultura o preço 
dos seus paquetes em serviço, isto é, daquelles de que ainda o não 
tenha feito, declarando o tempo que tiverem de serviço e bem 
assim o preço por que adquiriu cada um dos novos vapores, com
provados com documentos. 

§ 2.• A frHtar vapor, em qualquer das hypotheses do para
grapho anterior, nos termos do §5° da clausula }a para não in
terromper o serviço a seu cargo, devendo, na hypotheseda venda 
do paquete, declarar o prazo de que carecer para apresentar vapor 
novo em substituição do que for vendido. 
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A empreza terá na cidade do Rio de .Janeiro agente ou repre
sentante com os poda:'eS necessarios para tratar o decidir ami
gavel ou judicialmente todas as questões que 5e suscitarem entre 
o Governo e a empreza ou entro esta e t~rceiros, residente~ na 
Republica, ficando entendido que todas serão tratadas e resol
vidas no Brazil pelos tribunaes da Repnblka. 

No caso de desaccordo entre a em preza e o Governo sobre os 
preço;; de fr·etamento ou de compm e venda dos vapores, nos 
termos da cla.usula 5•, ou sobre a intelliger\cia de~te contracto, 
a questão será resolvida por arbitras. 

O juizo arbitral organizflr-se-ha da seguinte fórnu;: 
Si as partes contractantes não concordarem ern um só arbitro, 

cada um~t nomeara o seu. 
Os arbitras nomeados começarão seus trabalhos por designar o 

terceiro, que desempatará entre si e cujo voto será definitivo. Si 
os arbitras não chegarem a accordo a respeito do arbitro desem
patador, a sorte o designara. 

VII 

No caso de fretamento dos paquetes da empreza para o serviço 
de guerra, o Governo a indemnizara do premio do seguro de risco 
de guerra, continuando a cargo da mesma em preza os riscos ma
rítimos. 

VIII 

A empreza entrará para o Thesouro Nacional com quantia 
correspondente a I % da subvenção do contracto, a cargo do in
spector da navegação. 

IX 

As estações ftscaes dos portos da Republica expedirão os des
pachos necessarios para se proceder ao embarque ou desembar
que da carga ou das encommendas que elles transportarem, com 
preferencia á carga ou descarga de qualquer outro navio, e sem 
embargo de ser domingo ou dia feriado, admittindo, por conse
guinte, a despachos antecipados a carga e as encommendas que 
tiverem de ser transportadas nos paquetes da empreza ou por 
e lia fretados. 

X 

Dado o caso de que qualquer navio da linha chegue em qualquer 
porto em baixa-mar e não possa transpôr a barra por falta d'agua, 
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ficau,Jo assim pt'ivado da communicaçfto da visita c não po,lemlo, 
portanto, descarregar e f<\Zer o demais serviço, por f<tlta da 
visita, o navio sera visitado pelas autoridades publicas, de modo 
a permittir continuar immediatamente o seniço de descarga oa 
rece!Jer malas, fretes ou passageiros e seguir a sua viagem. 

XI 

As estações postaes apromptarão em tempo as malas da cor
respoudencia, afim de não demot'arem a viagem dos paquetes. 

XII 

Os paquetes da linh(l, ficam sujeitos ás vistorias que possa exigir 
o inspector da navegação subvencionada. 

XIII 

A empreza fica sujeita ás seguintes multas, salvo os casos de 
força maior: 

§ 1.0 Da quantia de 8:000$, além da perda da subvenção re
spectiva, si não etrectuar algttma das viagens. 

§ 2.0 De 1 :000~ a 4:000$, além da perda da subvenção respe
ctiva, si a vingam encetada for interrompida. Sendo a inter
rupção por força. mttior, não terá Jogar a multa, e a empreza 
percebera a quot<t da subvenção correspondente ao numero de 
milhas que tiverem sido navegadas. 

§ 3.0 De 200$, por prazo de 12 horas que exceder á fixada para 
a Slthida do paquete dos portos iniciaes. 

§ 4." De 100$, por cada hora que antecipar a snhida nos portos 
iniciaes, salvo precedeudo licença por escripto do 1\linisterio da 
Agricultura. 

A igual multa ficará sujeito o Governo, si demorar o paquete 
além do prazo da tabella, não sendo por motivo de perturbação 
da ordem publica immineute ou realizada. 

§ 5.0 De 100$ a 500$, pela demora na entrega das malas,extra
vio ou máo acondicionamento das mesmas. 

§ 6. 0 De 200$, por infracção ou inobservancia das clausulas do 
contracto para a qual não haja multa especial. 

§ 7. • O prazo de 12 horas será contado somente quando a 
demora for maior de tres horas. 

XIV 

O Governo subvencionará a empreza com a quantia annual de 
cento a noventa contos de réis (190:000$000). 
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A subTenção serã paga por trimestres no Rio de Janeiro, em 
moeda corrente do Brazil, ao agente da. empreza, devidamente 
autorisado. 

XV 

Este contracto vigorará até ao dia 13 de novembro de 1897. O 
Governo mantém e reconhece todos os direitos resultantes do 
contracto anterior. 

Capital Federal, 8 de novembro de 1892.- Serzedello Corrêa, 

DECRETO N. 1127- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1892 

A.utorisa a transferencia da aoncessão coi\Stantn <lo decreto n. ~G2, de iG de 
ontubro de 1890, para a construcção, uso e goso da Estr:ulrt de F o no <le 
Catalão a Palmas. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attemlentlo ao que lhe ·requereu o engenheiro Vicente Alves de 
Paula Pessôa Filho e Augusto José Ferreira, concessionarios da 
Estrada de Ferro de Catalão a Palmas, segundo os decretos 
ns. 862, do 16 de outubt•o de 1890, 463, de 25 de julho de 1891, e 
524, de li de setembro do mesmo anuo, resolve autorisar a 
transferencia da alludida concessão á Companhia Estrada. de 
Ferro Alto Tocantins. 

O Tenente-Coronel Dr. Innot:encio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu· 
blicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 8 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:sellello Corréa. 

DECRETO N. 1128- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1892 

Approva as ]'!antas de IigaQão das linha. ns. i e 2 ao tunnel n. 2 do ramal da 
Ga.mboa, da Estrada de Ferro Central do Brnzil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve approvar as plantas de ligação das linhas ns. I e 2 ao 
tunnel n. 2 do ramal da Gambóa, da Estt•ada de Ferro Central 
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do Brazil, plantas que com este baixam acompanhadas do respe
ctivo orçamento e rulJricadas pelo chefe da l" Directoria dai. 
Ouras Publicas. 

o Miubtro <le E-;tado dos Neg-ocios da Agricultura, Commer
eio e Olmts Publica~ assim o faç<t executar. 

Capital Felleral, 8 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Senedello Corrêa. 

DECRETO N. ll29 - DE ll DE NOVEMBRO DI~ 1892 

ApproY:l. os orçamentos para n. con~truc~ão de 38-i,Om de Cil.es c o da casa de 
machin·ts, guind·tstes hyUraulicos, tr1lhos ·e accessorios, :qn·e~onta,los pela 
Companhia Docas 1le :-;antos. 

O Vice-Peesidente da Repuulica dos Estados Unidos do Brazil, 
atten•len•lo ao disposto nos dc•!l'etos ns. 190, de 8 de abl'il e 813, 
de 7 de m:tio de 1892, resolve apJH'ovar o orçamento de 384,0m 
de caes, n;t importanci.t de 2.568:747$770, e o da. casa de ma
chinas, guinda~tes hyuraulicos, trilhos e acce~sol'ios, na impor
tancüt •lo 624:::9!$2;)8, de aceo!'do com as plantas e o,·çamentos 
apr·e:;enta.los J>•jla Cotnp:mhia Docas de Santos, concessio
nada •l:.1s obra~ de nwlhot·amrmto do mesmo porto, devendo tacs 
impot·t.mci:iS set• a·ldicionad<~s ao capital da companhia. 

O Tenente-Coronel Dr. 1nnocencio Serzerlello Corrêa, Ministro 
e Secretario tb Esta•io rios Negocios da Agr·icultuea, Commer
cio e Obra,s Publica~. assim o faça executar. 

Capital Fcdet'al, 11 de llOY<JlllbrJ de 1892, 4" ua Repnblica 

FLORIANO PEIXOTO. 

Se1·~edelto Corrêa. 

DECRETO N. 1130 - DE 11 DE NOVEUBRO DE 1892 

Hewganiza a. Guarda ~acionai 1l:t. C•Jm~uca. de Camaragihe, no Esta.rlo 
das A lagr)as. 

O Vice-Pre~idente da Repnhlica, dos Estados Unidos do . Brazil 
uesolve decreta,r : 

Art. 1. o O com mando superiot• da Guarda Nacional da co
marca de Camaragihe, no Estarlo rhs A1ag-ó~lS, ficará reorgani
zado do seguinte modo : 

Dos actuaes batalhões ns. 12, 13 e 43 do serviço activo e 14 
da reserva, aquelles reduzido!! a quatro companhias; 
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Do 5° regimento de cav,1Jlaria, dos batalhões tio serviço activo 
ns. 46 e 47 e da reserva sob n. 17, or·a creados, o re;.dmento 
com quatro esquadrõ"ls e os batalhões com quatro compiwhias. 

Art. 2. o Os referidos corpos serão or·ganizados : 
O 4G0 e 47° batalhões, com os ~nartlaii alisti.l.UOS nas compa

nhias ns. 5 a 8 do 12° e 13" batalhões. 
O 17° batalhão da reserv:t no districto J:~. Soledallo, e o reg-i

mento de cavallaria nos da comarca. 
Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
C~tpital Federal, ll de novembro de 1892, 4"lht Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO No 1131- DE 11 DE NOYEliBRO DE 18\12 

Doi nov~t org:miz::u:ão ao crumn:tndrJ <..:np~!'i'Jl' da. r.nard:t Naci1Jnal d:-:. entnarca 

de Qneluz, nn Estad!l Ue S. Panlo. 

O Yice-Pmsidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil 
r o sol v o decretar : 

Artigo nnico. O commaJlllo superior da Guarda Nacional da co
mal'ea de Quelnz, no Est:-ul9 de S. Paulo, se compora dos 
actnaes 31° batalhão de infantarht e 1:~o batalhão da reserva, 
reduzidos a quatro companhias cada um, da 9• secção do serviço 
activo, ora elevada a categ-oda rle batalhão, com quatro compa
nhias e a designação de 163", e de um regimento de c·1 va!laria, 
com igual numero de esqnadriíos e a designa~i.o de G7", os quaes 
ser:lo organizados com os guardas qualificados nos districtos da 
mesma comarca; revogadas as disposições em contrar·io. 

Capital Federal, 11 de novembro de 1b92, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1132- DE 11 DE NOVEliBRO DE 1892 

Crêa m:ti~ tre~ batalhões tle infantaria do serviço activo e um batalhão 1la re
serv.1. de gu:truQs ~acionaes na comarca da Capital do Est:tdo de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republ:ca dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Ficam cread.os no commando superior da Guardá 
Nacional da Capital do Estado de S. Paulo mais tres batalhões 
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de in f:! •ttal'ia do serviço activo, com quatro compan !tias cada 
um e ns •lesignações de 164•, 165• e 166°, e um batalhão d:1 
reserva, com igual numero de companhias e a designação de 79°, 
os qnaes serão organizados com os guardas qualificados nos dis
trictos da mesma Capital ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Fe•leral, 11 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1133- DE 11 DE XOVEMBRO DE 1802 

Cr<•a mai~ nm batalhão de infant~ria de guardas nacionaes na comarca do 
Amparo, no Estado de S. Paulo:>. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unirlos tlo Brazil 
resolve decretar : 

Arti!:io unico. Fica creado na comarca do Amparo, no Estado 
de S. Paulo, mais um batalh1io de infantaria do serviço activo, 
com qnatrn companhias e a desig-nação de 167", o qual soril. orga
nizado c:)m os guardas qualificndos nos districtus da mesma co
marca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 11 de novembro de 1892, 4" da Repnblica. 

FJ.ORIAXO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. ll34- DE 11 DE NOYE:Unr.o DE 1892 

Reorganiza a Gu::rua Nacional das comarcas de P:uaoonjuha e ~·an!:t Cruz, no 
Estado rle Goyaz. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. A Guarda Nacional das comarcas de Paracanjuba 
e Santa Cruz, no Estado de Goyaz, compor-se-ba de um com
mando superior que será organizado com os actuaos 9° batalhão 
de infantaria reduzido a quatro companhias e 2• regimento de 
cavallaria com quatro esqtmdrões, e mais um batalhão de infan-
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taria, com quatro companhias e a designação do 2i", e um dito da 
reserva, tambem com quatro companhias e a designação de 6° ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 11 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenwndo Lobo. 

DECRETO N. ll35-DE 11 DE NOVE~íBRO DE 1892 

Rcorgnnizn n Guarda Nacional da comarca do Rio das AlmnR, no E"tn<lo do 
Goy~z. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados ünhlos rlo nrazil 
decreta: 

Artigo unico. A Guarda Nacional da comarca do Rio das 
Almas, no Estado de Goyaz, compor-se-ha de um comrnando 
superior que será organizado com os actuae;; 3° e 4° batalhões de 
Infantaria, reduzidos a quatro companhias cada um, e mais um 
dito de infantaria, com quatro companhias e a designação de 28°, 
e um dito da reserva, tambem com quatro companhia, e a desi
gnação de 7°; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 11 de novembro de 1892, 4° da Republiea. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenwndo Lobo. 

DECRETO N. 1136- DE ll DE NOVEMBRO DE 1892 

Crilu. um comnu·tnllo snperior de iuardas uacionn.es na comarca. Uo Ouro Fino, 

no Esta.d o de Minas Gernes, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. I." Fica creado na comarca de Ouro Fino, no Estar lo de 
Minas Heraes, um commando superior d3 guardas nacionaes quo 
se comporã de tres batalhões de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias e as designaçõ1s de 135", 136° e 158°, de um 
batalhão de reserva, tambem com quatro companhias e a desi-
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gnação de 8üo, e um regimento de cavallal'ia n. 21, com quatro 
esquatlrõeii, que se organizarão com os guardas qualificados nas 
frdguezias d<t mesnn comarca. 

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

Capital Federal, li de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1137- DE ll DE NOVE~IBRO DE 1892 

Crea um commando superior do guardas nn.eionaes na comarca. de Roa Vista 
das Pedras, no Estado de R. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo uni co. Fie~~ creado nn comarca da Boa Vista das Pedras, 
no Est;ulo de S. Paulo, um commando snpBrior de g-ua.r1lus na
cionae~ que se comporá de um batalhão de infantaria. elo serviç.o 
activo, com quatro companhhs e a designação de lG2", um bata
lhão da. reserva, tambem com quatro companhias e a desig-nação 
de 78", e um regimento de cavallaria, com igual numero de es
quadrõ ·s e a desi~nação de 66", os quaes serão org-:mizados com 
os guardas qualificados nos districtos da referida comarca ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 11 de novembro de 1892, 4° dl\ Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1138- DE 11 DE NOVE~IllRO DE 1892 

Autorisa :L .tlag•ias Ruilway CompZn!f, limitec! a con•truir, por conta ri • custeio 
<la sua. estrada de ferro, u:u no\' o a.rmr..zem para. recebimento de meréadorias 
na estação de ,Jaraguâa 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados UnÍI!os do Brazit'; 
attendendo ao que requereu a Alagôas Railway Compan!J, limited, 
resolve conceder-lhe autorisação para construir na. estação ter-
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minai de Jaraguá, por conta do custeio da sua estrada de ferro, 
nm novo armazem destinado ao recebimento de mercadorias, de 
accordo com o plano e orç:tmento que apresentou. 

o Dr. fnnocencio Serzedello Corrêa, Ministro de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
faç;t executar. 

Capital Ftlderal, 11 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Ser~edeUo Corrêa. 

DECRETO N. 1139-DE 11 DE NOVEMBRO DE 1892 

Concede nutorisnçào á A.ustriaa Lloyifs Steam Navigalioa Company, surces
sorn do Lloyd Aus!l·o·Iltt»{laro, para funccionar no Brar.il. 

O Vice-Presi•lente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attcnclendo ao que requereu a Attstrian Lloyd's Steam N avigation 
C:ompttny, su~cessora do Lloyd Austro-Hungnro, devidamente re
presenhula, resolve conceder-lhe autorisação para fuuccionar no 
Brazil, mediante as clausulas que com este baixam assignadas 
pelo Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o faça executar. 

Capital Federal, 11 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:;;edello C orrl!a. 

Clausulas a que se ref"ere o decreto 
n.. 1139 desta data 

A Comp1nhia 1lustrian Lloyd's Steam Naviqation Company, sue
cessara do Lloyd Aust1·o-Hungm·o, é olrigada a ter um repre
sentante no Brazil com plenos e illimitados poderes para 
tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem 
quer com o Governo, quer com os particulares. 

li 

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos iul 
respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de seus tl'ibunaes 
judiciaes ou administrativos, sem que em tempo algum possa a. 
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referida companhia reclamar qualquer excepçiio fnnda.da em 
seus estatutos, nem recorrer á intervenção diploumtica, sob 
pena de nullitlade da presente autorisação. 

III 

A companhia tambem é obrigada a cumprir o disposto no art. lo, 
§ 2", ns. 1, 2 e 3 do decreto n. ·1G4, de 17 do janeiro do 1800. 

IV 
Fica dependente de autorisação do Governo Federal qualquer 

altoraçii.o que a companhia tenha de fazer nos respectivos esta• 
tutos. Ser-lhe-1m cassada a autorisação para funccionar no 
Brazil si infringir esta clausula. 

v 
A infrac~\o de qualquer das c!ausnlas, para a qual não esteja 

comminada pena especial, será punida com a multa de 200$ a 
2:000$000. 

Capital Federal,Il de novembro de 1892.- Se1·;:;edello Con·Ja. 

Eu alnixo assignn.do, pr0fessor Achil!es Biolchini, traductol' 
puhlico jumment:v]o o interprete commercial m:lll'it~ulrttlo na 
Meritissima Junta Commercia! desta praça do ltio d•J Janeiro, 
para a língua italiana, com escriptorio á rua do S. Pedro 
n. 4, etc. 

Certifico pela presente que igualmente foi-me apresentado um 
documento escripto na lingn:t italiana afim rb o tmduúr liolmonte 
para a língua vernacula, o que cumpro em razão do meu officio. 
O qual documento acha-se escripto em uma folha rlc papel scl
la(lo com um sollo de um florim, inutilisado com o carimbo do l. 
e R. Tribunal Commercial e Marítimo de Trieste, contendo 
tambem duas legalisações de firma em lingua vernacula, ·que 
aqui so transcrevem em seguida da tratlucção. 

(Traducção) 

)L 12.298. 

DECRETO 

Em solução da presente que fica archivada restituo-se á apre
sentante rubrica com a attestação de : 

Que apparece inscripta no registro de commercio, guardado 
junto deste L e R. Tribunal Commercial e Maritimo,a Companhict 
de nal)egação a vapor do Lloyd Austríaco (Dampfschifl'akrt -
Gesellschafl des oesteovcichschen Lloyd:) prime1ro debaixo da 
razão social Societd c di Navigazioni a Vapor det Ltoyd Austro
Ungarico; 
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Que o ca,pital da companhia consiBte em dezoito milhões 
(18.000.000) de florins moeda de convenção, correspondente a 
dezoito milhões o novecentos mil (18.900.000) florins valor 
austríaco, dividido em trinta e seis mil (36.000) acções na im
portancia de florins 525. Val. Austs. cada uma; 

Que dessas acções foram emittidas duas terças partes, isto é, 
vinte e qnutro mil (24 .000) totalmente versado; emquanto fi
cam para emittir ainda uma terça parte, isto é, doze mil (12.000) 
acçües; 

Qnc a companhia é representada pelos Srs.: -
Yictorio Ba.rão de KalchiJ3rg I. R. chefe de secção, domiciliado · 

em Trieste, como pl'esidente do conselho de admiuistração ; 
Oltnno Barão de Bruck, Jli'Opriet•rio domiciliado em Trieflto, 

como suhsti tu to do presiilente, e pelos consclheil'OS de ltllmi
nistração, os Srs.: 

Francesco Cav. Dinnuer, negociante domiciliado em Trie3te; 
Fortunato Cav. Vivante, dil'ector do banco, domiciliado em 

Tricste; 
Salvato1·o Ventura, negociante domiciliado om T1·ie~te ; 
Ermanno Gerhadus, negociante domiciliado em Vienna ; 
Emilio Cav. Skoda, intlustrial domiciliado em Prag,t; 
Eg-one Príncipe de Hohenlohe, proprietario domiciliado em 

Duino; e 
l\I;t,.;simo Ca v. l\Iauthner, commel'ciante domiciliado em 

Vicmna; 
Que os directores de exercício são os St'S. 
Erloartlo Thart ; 
Lonis Cav. Ptak ; e 
Felicu Noh, de Kodolitsclt; 
Que todo.:; os documentos e papeis da companhia devem ser 

assigna!los pelo Jwesidente ou pelo substituto e por um dos 
conselheiros de a ministração ; 

Que para a corl'espondencht em negocios correntes e para 
assumit· olJI·ig-nções de cambio, é bastante a assignatnra do um 
con,;elhoiro do arlminiatraçilo c do um dos tlirectores rln exer
cicio, os qnaes fazem preceder a sua assignatum pelas palavras 
« por procnraçiio >> (p. p.) 

Do u. R. Tribunal Commercial e Marítimo. 
Trie~te, 9 de agosto de 1802.- Pelo presidente (assignado), 

P. l11!rla. 
Estavtt o carimbo do Tribunal Commercial e Marítimo de 

Trieste3. 

(Fim da traducção) 

N. 4ú2-Rs. 3$000 

Reconheço verdadeira a assignatura supra do Sr. Pietro, barão 
de Burla i. r. conselheiro e dirigente o I. R. Tribunal Commer
cial e Marítimo, em Trieste ; e para constar onde convier, a pe-
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.dido db mesmo passei a presente que assignei e fiz sellar com o 
sello deste Consulado Geral da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil. 

Trieste, Il de agosto de 1892. Pagou 3$ de emolume!lto; -
Fred. Fitz Gibbon, vice-consul encarregado do Consulado Ge~al 
em Trieste. Estava o sello do Consulado Geral do Brazil em 
Trieste. 

Reconheço verdadeira a assignatura retro do Sr. Frerlerico 
Fitz Gibbon, vice-consut do Brazil em Trieste. 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1892.-Pelo director geral, 
L. L. Fernande.< Pinheiro. 

Estavam tres estampilhas no valor de 900 réis, devidamente 
inutilisadas, e o sello do .Ministerio das llelações Exteriores da 
.Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

Nada mais se continha no mencionado documento que aqui 
fielmente traduzi do proprio original italiano que me foi apre
sentado, ao qual me reporto, bem como pelo que delle transcrevi 
em linll"ua vernacula. O qual documento restitui à mesma pessoa 
que m'o tinha apresentado. 

Em fê do que passei o presente certificado que assignei e sellei 
com o sello do meu ofllcio nesta Capital Federal, em 2G de se
tembro de 1892.- Achilles Biolchini, traductor publico. 

Eu abaixo assignado, Joannes Jocbim Christian Voigt, norretor 
de navios, traductor publico juramentado e interprete com
mercial matriculado no Merithsimo Tribunal do Commercio 
desta praça, para as linguas allemã, franceza, ingleza, sueca, di
namarqueza, hollandez" e hespanhola, com escriptorio á ruo. de 
s. Pedro n. 34, sobrado. 

Certifico pelo. presente em como me foram apresentados uns 
estatutos escriptos na lingua allemã afim de os traduzir litteral
mente para a lingua vernacula, o que assim cumpri em razão do 
meu of!lcio e littern.lmente vertidos dizem o seguinte : 

(Traducção) 

N. 8 

Estatutos da Austrian Lloyd's Steam Navigatión Company (so
ciedade de navegação a vapor Lloyd Austríaco), approvados pela 
assembléa geral ordinaria dos accionistas, reali1.ada em Trieste 
no dia 6 d~ maio de 1891, e por decreto n. 14.817 do Imperial e 
real ministerio do interior, datado de I de agosto de 1891. 

CAPITULO I 

EXISTENCIA, FINS, RAZÃO SOCIAL, SÉDE E DURAÇÃO 

Art. I . " A sociedade existe sob a base dos seus estatutos ori
glnaes de 2 de agosto de 1836 e das deliberações tomadas nas 
assembléas geraes. 
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Art. 2.• Em Iogat• dos anteriores entram em vigor os pre
sentes estatutos, de accordo com as delibei·ações tomadas na 
assembléa geral de 6 de maio de 1891. 

Art. 3.0 Os fins da sociedmle são melhorar e estender as com
muuicações com as cidades mal'itimas mais importantes, por 
meio 1le regular navegaç1ío a vapor, jà existente entre os portos 
nacionaes e estrangeiros, emquanto forem mantidas e concedillas 
as nece,;sarias twifitações pelo respectivo governo. 

A sociedade é outrosim autor-isada tambem a emprehender as 
seguintes op'lrações: 

l.a O exercício da navegaçlo livre com navios lH'oprios ou 
tomados a frete. 

2.a ,\. construcção e o reparo de navios e machinas por conta 
propria e de terceiros. 

3. a A construcção e goso de proprios armazens de deposito. 
4.a O g.1so do pmprio arsenal para fim; industriaes. 
5." E:;tipulação de todos os uegocios que tiverem relação com 

o tl'Unsporte Lle pessoas e mercadorias. 
Art. 4. 0 A socied1de tem a sede em Trieste e funcciona sob a 

firma Aust1·ian Lloyd's Steam .Navigation Company inscripta no 
Imperial o Real Tribunal Commercial e Marítimo de Trieste. 

ToJos os documentos e escriptos da sociedade devem ser assigna
dos pelo presidente ou por seu substituto e por um conselheiro 
de atlministração. 

Para a correspondencia em negocios correntes e para compro
missos de obrigações de cambio !Jastará a firma de um conselheiro 
de administração e de um dos directores em exercido. Estes 
antepoem á sua firma as palavras- por p1·ocuração (p. p.) 

Art. 5.• A duração da sociedade é illimitatla, de accordo com 
a resolução da assembléa geral de 25 de nov.~mbro de 1873, ap
provada pelo governo por decreto n. 14.320, de 30 de setem
bro de 1875. 

Si sobrevierem, porém, prejnizos que diminuam de um terço o 
capital da sociedade, dever-sa-ha neste caso convocar uma 
assembléa geral que decidirá sobre a dissolu~ão ou continuação 
da sociedade. 

CAPITULO I I 

CAPITAL E ACÇÕES 

Art. 6." O capital da sociedade consiste presen temeu te em 
dezoito milhões de florins, moeda de convenção, igual a dezoito 
milhões e novecentos mil florins, valor austríaco, dividido em 
trinta e seis mil acções da importancia de quinhentos vinte e 
cinco florins, valor austríaco, cada •1ma, a saber: 

a) 6.000 (seis mil) acções da emissão a mais antiga; 
b) 2.000 (duas mil) acções em seguida á autorisação da assem

bléa geral de 15 de dezembro de 1851 ; 



912 ACTOS DO PODER EXKGUTIVO 

c) 4.000 (quatro mil) acções em virtude <h nutorisação das 
assemllló.ts geracs de 1rí de dezembro de 1851 e 28 de maio 
de 185:l; 

d) ü .000 (seis mil) acções em virtmle da autorisação da assem
bléa geral de 31 de maio de 1854; 

c) G.OOO (seis mil) acções em virtude da autorisaçiío das assem
bléas g-eraos de 2G de setembro de 1855 e 10 de fevereiro 
de 1858; 

{) 12.000 (doze mil) acções em virtude da autorisação de as
somhlúa geral de \) de maio de 1883, que aintia estão por 
omittir . 

• \rt. 7 .o Carla acção di direito a uma parte igual no fundo 
social e aos beueficios tb ompreza. 

To•lo aceionista, velo facto de ser possuidor de acçõe3, tlca 
sujeito its disposições dos estatutos sociaes e ás deliberações da 
assemblca gcr,\l tomadas de conformidade com os estatutos. 

Art. 8." A sociedade reconhece um unico proprietctrio para 
cada acção. 

Os accionistas sito responsaveis somente até á importancia das 
suas acções. 

Art. 9. o As acções são emittidas nominalmente on ao porta
dor; tanto umas como outras poclem ser convertidas contra 
par-ntmento de um florim e cinco soldos, valor austríaco, por 
ac•;ão além do sollo. Emqnanto a convors'ío de uma acção no
minal n;t do ao port:ulur não fur reg-istm!la nos livros d:t socie
datle, lt pessoa iuscripta será reconhecida como proprietaria da 
mesma ; será, porém, quando reclamado, obriga,la a legitimar a 
sua posse real. 

As acçií()S são munidas de coupons p~gavei~ em Trieste. Os 
juros o Llividen<los a serem recebítlu:; pelos pos~nitloros das ac
ções sito propriedatle destes, e em que não se pótle tocar. 

As acções e coupons que se extraviarem serão suhstituidos 
n,pos amol'tização j utlicial. 

Art. lú. A sociedade gosa, por quaesquer dividas dos possui
dores de acções n, ella devidas na qualidadCJ de accionistas, do di
reito de compensação, tanto sobt·e a importanch\ das proprias 
acções, como sobre todos os proventos relativos. 

Art. 11. Sómente por tleliberaçi'io da assembléa geral e com 
approvação do governo, poderit ser augmentado o capital e con· 
trahir-se emprestimos. 

Os accionistas niío são obrigados a ficar com n,cçu,3S rla nova 
emissão; gosam porém do direito de preforencia a acquisição das 
mesmas em proporçiío ao numero de acções por ellos possuídas. 

CAPl-:'ULO lii 

ADMINISTRAÇÃO 

Art. 12. A assemblé::t geral, constituída de accordo com os 
estatutos, delibera sobre todos os negocios sociaes em seguimento 
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á proposta do conselho de administração ou quando a decbão 
relativa lhe seja reservada pelos estatutos. 

Art. 13. As assemhlé~s ger~es teem logar em Trieste. 
A asse!llbléa geral ordinaria tem logar cada anuo no mez 
de maw. 

Ella toma conhecimento do relatorio sobre a gestão do anno 
prL•cedente e nomeia o,; membros do conselho de adminis
traç:Lo. 

O conselho de administração pode convocar uma nssemhléa 
geral extraordinnria, sempt·e fJUe o julgar necessario aos intet·
essns ()a socierl:ule. Del'c-se convocar nma assembléa gM·al extra
ordinaria, si pelo menos cinco aceionistas cujas acç,õesrepresentem 
uma decima parte das acçõe~ emittidas, a requet·erem porescripto 
ao conselho de administraç·ãn com indicação do fim e •lo.~ motivos 
e depositarem no mesmo tempo as acçõcs com os respectivos 
conpons na caixa da sochdade. 

Neste c:1so n convocação deve realizar-se dentro de seis sema
nas da apresentação do dito requerimento. A dat:t desig-nada 
para uma as.;cmhlé:t ger.d deve ser notificaria nos accionist1s 
trinta dias antes, mediante aviso inserto por tres vezes no sen'-

. tido do art. 31, no qual de1·ern estar indicados os assumptos que 
toem de ser discutidos. 

DGvem-se insnrir no aviso propostas aprcs9ntadas ao conselho 
tle a<lministraçii.o antes da convocação d.t ussemhléa g<'J'al por 
cinco aeeionbtas pelo menos, os fJUaes, medhnte deposito de 
niio menos 500 ar:çues no complexo, justificarão o direito de 
Yoto. 

A asscmbléa geral não )láde tliscutir nem deliberar sobre 
assnrriptos não mencionados no avi~o de convocação, excepto por 
delilJer·açii.o sobre proposta feita em uma assemiJléa geral por 
convocação de uma assemuléa geral extraordinaria. 

Todo accionista que tenha 1ircito a voto tem o direito de 
fazer propostas especiaes tambem á assembléa geral ; esta, porém, 
não pórle <lelibel'ar a respeito, mas sómente e comtanto que a 
proposta seja apvia•la por lO a!:cioni~tas pelo menos, e.-;tauelec<Jr
se quando se deve tratar do assumpto. 

A prestação de contas e o balanço annnaes, assim como o teor 
das propo,;tas por tratar-se, ficarão expostos á inspecção dos ac
cionistas na séde da sociedade, quatorze dia.s antes da reunião 
da assemhl(h geral. 

Art. 14. Cinco acções 1liio direito a um Yoto. Nenhum accio
nistn, quer por conta propria, quer por procuração, poderá 
reunir mais de 100 votos. Todo accionista, tendo direito a 
voto, póde confcl'ir, mediante procuração, o seu direito a outro 
accionista hahi litado a votar na respectiva assembléa geral. 

O conselho de administração indica a fórma da procuração no 
aviso da convocação. 

Os representantes legaes de menores e curatelados, chefes de 
communas, instituições publicas e corpo:-ações podem tomar 
parte em assembléas gerae.s como procuradores, ainda quando 
não sejam accionistas habilitados a votar. Por meio de procura· 
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dores tamhem ns mulheres poderão exercer o direito ue voto 
que lhe~ compete . 

.vruelle que l]llizer exercer o seu ,Jireito rle voto deve justi
ficar 11. posse re11l elas acçoos me,Jinnte deposito tias mesmas, 
dez :lias pelo menos antes da assembléa geral, na caixa da socie
d;~de em Trie~te, tamh"m em Viennn., l"r-ancfott sobre o Meno, 
PaJ"is. Lowtr ... s, Rer·l:n, Hambur·~o. Amsterdam, Genebra e In
richo, nas mii.os das pes:sons I]Ue forem indicadas pelo conselho 
de adminbtração. 

Dllpoi:; da assembléa, geral serão rostitui1las as acçoõrs. 
Art. 15. A prPsença pessoal de 2fl ac~ções mixtas, pel(o) menos, 

e que representem, pelo menos, 2.500 (duas mil e quinhentas) 
acçõ·'S, é n~ces~al'ia para a legal coustituição de uma :lSsemblóa 
gernl. 

Si a assemblé<t não for legal, SP ronvoC'ará outra que, sem 
respeito ao numer·o dus accionistas pr,..scntes e das :1cções por 
esses reprP,;entadas, delibera lcg:dmente sobre os assumptos 
comprehendidos na or·dem rio dia da al'sernhlé:t precedente, do 
que se deve fazer· menç:lo no aviso de convocação. 

g::;ta assemhlé<t geral deve realizar-se 20, e, ao mai;; tardar, 
25 dias depois d., t ·rc·eim, publicação dr. avi>o. 

O voto da-se vocalmente; as eleições se fazem por meio de 
cedulas. 

As deliberações ela assembléa geral teem Jogar por maioria de 
votos; no casn de empate de votos, o presidente tem direito ao 
voto de desempate. 

Para deliberar-se va•idamente sobre assumptos indicados no 
art. 16, lettras d) e e), é necJssari<t uma maioria de dous terços 
de votos. 

Aet. 16. &ão reservadas á delibeeação da assembléa gernl : 
a) a approvaç:io dos b •lanços annexos e do dividendo propo~to 

pelo ~~onsel h o de :~dministração, o recebimento do relatorio dos 
revbores e a a~>solutoria; 

b) a nomeação do:; revisores e substitutos (art. 23) para o 
exame das contas do anno corrente; 

c) a nome •ção dos membros do conselho de administração e a 
ele çii.o snppletoria para memb•·os do commlho de administração 
S•lhidns antes da expiração •lo tempo de suas funcções; 

d) o augmeuto ou a reducção do capital social e a tomada de 
emprestim• •S ; 

e) a alteração dos estatutos; 
() a approvação do contr·acto de navegação e postal, a cele

brar·-se com o governo ; 
g) a rleci:são solrre proposta feita em uma assembléa geral, 

para a con vocHçiio de um'' assembléa geral e~traordinarh.; 
h) a dedsão sobre ··ontinuaçã.o e soiJre di:>solução da sociedade 

no ca~o do art. 5°. 
E' necess:•ria a. approvação do governo, para a execução das 

deliberações estipuladas nos pontos d, e e h 
Art. 17. O presidente do conselho de administração preside á 
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reunião da assembléa geral. No caso de impedimento, elle será 
substituído pot• um membro do conselho de administração, que 
este nomear. 

O presidente designa para o escrutínio dous accionistas habili
tados a votar. 

As deliberações da assembléa geral serão lançadas em acta. 
A acta será assignada pelo presidente e pelos e,;crutinadores, 
ficando re~ervada ao commissario do governo a apposiçãu de sua 
assignatura. 

O relatorio, a prestação de contas e o balanço, bem como as 
deliberações tomadas pela assembléa geral, serão publicados por 
impresso. 

Art. 18. O conselho de administração do Lloyd se compõe do 
presidente e de oito membros com iguaes direitos e obrigações, e 
será reconstituído 1uando entrat• em vigor o tratado de nave
gação e postal celebrado com a imperial e real adminbtraçiio 
do Estado. 

O presidente é nomeado por Sua Magostade Imperial e Real 
Apostolica. 

Dous dos membros são nomeados pelo imperial e real minis
teria do commercio entre os que exercem emprez:1s industriaes, 
commerciaes e de transporte ; os outros membros são eleitos 
pela assembléa geral. 

Todos os membros do conselho de administração devem ser 
cidadãos austr·iacos e tor o seu domicilio ordinario nos reinos e 
paizes representados no conselho do Imperio. 

Cada conselheiro de administração, eleito pela assemb!P.a 
geral, deve depositar na caixa da sociedade, pelo tempo de du
ração de suas funcções, 20 acções, as quaes, durante aquelle 
tempo e depois da expir<lÇão do mesmo até á approvação da 
gestão referente às suas funcções, não podcrã.o ser dispostas pelo 
depositante, c•nerada;; ou alienadas. 

Não realizandn o deposito dentro de um mez d<t notificação da 
eleição, esta snra considerada como renunciada. A acta legitima 
a eleição seg-uinte. 

O presidente e os membros nomeados pelo imperial e real mi
nisterio do commercio não são obrigados a provar a possf:l de 
acçõcs. 

As sessõ~s do conselho de administração teem logar, como 
regra, na séde da sociedade. 

A duração do cargo dos seis conselheiros de administração 
eleitos pela assembléa geral é fixada em seis annos contiuuos. 
Cada anno retira-se um. 

Todo mc•mhr·o depfliS de completado o seu tempo de exercido 
podera ser logo reeleito. 

Art. 19. O conselho de administração é o preposto da socie
dade, elle a representa para com terceiros e decide, sob a re
sponsabilidade estabelecida pela lei, sobre todos os objectos que 
não são rf:lservados á assembléa geral. 

A elle ·competem a duração suprema dos negocias, a nomeação 
e demissão de todos os empregados, agentes e caixeiros da sacie-
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dado, a fixação dos s~us salarios e emolumentos, as llisposições 
relativas a~ constrncçõ<JS, concel'los e o servi~,,o do~ vnporcs, forne
cimento de todo o n •cessa rio, a conclusão dos contrnctns, etc. etc. 

Para alterar, alienar, hypothecar ou por outra fórma onerar 
de passivos os vapores e bens immoveis da sociedade, como 
tambem para a acqnisição de navios no estrangeiro, é necessario 
o consentimento do governo. 

o conselho de administração pórle para fins determinados e por 
tempo marcado passar procuração especi:tl a conselheiros ou 
ewpreg-ados tia socir1<lar\e. As pt·ocut•açües são revog-aveis. 

o eon:;elho de adminbtrnção con:;tit ue do ~en seio em Trieste 
uma conunissão C(lmposta do quatro membt·os para. a direcção 
suverior e para velar sobre o serviço conente e em Vienna uma 
commissão composta de quatro melllbros para receberem as com
municações e servir de intermediaria nas relações com a autori
datle central e tam!•em, conforme a necessi<larle, com «S cspheras, 
commerciaes e com as refermttes aos transportes. 

Os membros da commissão de Trieste devum ter o seu domi
cilio ordinario em Trieste. 

De carla uma das duas commissões, como tambem de qualquer 
outra que actualmente se constituir, deve fnzm· parte um dos 
membros do conselho tle administração nomeado pelu imperial 
e real ministerio do commercio. 

O pre~idcnte tem direito de assistir com voto deliberativo á 
sessão das commis,;ões. 

P,u·a desempenho do serviço executivo é instituid;l em Trieste 
uma directoria de exercício, a qual consta do um ou mais di
rectores. 

Antes da nomeação dos mesmos o conselho de arlministra.ção 
deve certificar-se lle que nada se oppõe da parte do imperial e 
real ministerio do commercio. 

A commissão existente em Vianna tera annexa para o desem
penho dos negocios delta exigidos um e~criptorio. o qual será 
munido dus necessarios poderes para tratar directamente com 
as autoridades e com as partes. 

Art. 20. O conselho de administração reune-se em sessão, 
como regra, cada mez. 

Para a validade das deliberações é necessarb a presença de 
cinco membros pelo menos. 

As deliberações se tomam por maioria de votos ; no caso de 
igualdade de votos, o presidente tem o voto de de;;empate. 

O regulamento interno do conselhc de administração e das 
commissões estabelecidas em Trieste e em Vienna, como tambem 
o regulamento do serviço da directoria em exercício e do escri
ptorio annexo á commiss:lo de Vienna, devem ser approvados 
pelo imperial e realruinistério do commercio. 

O conselho de administração percebe a titulo de emolumento 
a quantia de 45.000 florins, moeda austríaca, cuja distribuição 
entre os seus membros é estabelecida com a approvação do im
perial e real ministerio do commercio. 
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CAPITULO IV 

CONTABILIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LUCROS 

Art. 21. A caixa principal na qual serão depositarias as 
somma.s de qualquer importancia, as letras, qualqnet• escripto 
de valor e do•·umentos, fir~ará. soh a g'll'•rlln, com tres chaves, 
de dom; membros do cnnsfllho de administraç:io o de nm director 
e no tirn llo C<Hh mez o balancete nssig-n;ulo pnlos mesmos deverá 
ser :1 presenbvlo ao conselho de arlministr,•ç:lo e se juntará á ada 
das sessões. 

O conselho dfl administração é obrig:1do a emprC'gar utilmente 
e com a possível segurança os meios pecnniarios existentes o 
tomat â. sentido em que uão se accnrnule imr,ortanc'a mnito 
granrle nas pt·oprias agencias ou em utiio:; estranhas. 

A1·t. 22. A sociedade tem o.> seus regbtros e rontas em 
moeda austT'iaca. 

O annn social corre de 1 de janeiro :10 fim 1le dezemhro. 
No lim de 1lcwmhro de cada a nno ns agencias !I e verão pr•estar 

as suas ·~ontas e remettcl-as ao conselho de administmção, o 
qrwl en I ão, sob a base das mesmas e 1los proprios registros, no 
mez de al>ril seg·ninte apresenta a conta gemi do balanço. 

Art. 23. A a~semblóa. g·eral elege annualmente uma com
mis:;ão de revisão, composht de quatro mernhros e dons substi
tutos entr·e os accinnistas que não tenham parte na administração 
e domidliaclos em Trieste, os quaes, examinan!lo a contabilidade 
communicamJo as suas observações ao conselho de administração 
para que est•>-, de a··cordo com os mesmos, possa determinar o 
valor das propried des sociaes e far.er o balanço geral. Tanto 
este balanço como a acta da seguinte assemblé;t gel'al deverão 
ser assi-.marlos pelos mesmos. 

o~ substitutos funccionnm no caso de impe•limento de ontro dos 
revisores, scgnnrlo o numero dos veto;; obtidos na eleição ; no 
caso de empate, decide a sorte. 

A conunis;;iio rle revisão P•)rcebe em remuneração dos seus 
serviços a quantia de 2.000 florins a clividir em partes iguaes 
entre os mf•mhros tia mesma, os quaes tenham de facto exercido 
as funcç-ões de revisores. 

Ao fechar os valores dos bens sociaes se deverá. observar, com 
referencia ás reclucções annuaes, as seguintes normas : 

a) do valor dos vapores se deduzirão annualmente pelo 
menos 5 "/o; 

b) do valor das outras embarcações se deduzirão annualmente 
pelo meno~ 8 "/o ; 

c) do valor dos utensilios se deduzirão annualmente pelo menos 
15 o I • ; 

d) como valor de que se teem de fazer as deducções a), b), c) 
será considerado o preço do custo. 
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As deducções para a) e b) cessam quando o valor reduzido dos 
vapores e das outras embarcações corresponde ao valor real 
dos mesmos. 

Para fixat• o limite maximo das deducções serão nomeados de 
vez em quando um perito pelo Imperial e Real Tribunal Com
mercial e Maritimo e um pela sociedade, os quaes deverão dar 
o valor real dos vapores e das outras embarcações. 

No caso de divergencia de opiniões o Imperial e l~eal TJ•ilmnal 
Commercial e Maritimo nomea outro perito, o qual decidirá defi
JJitivamente e sem appella~·ão, em Trieste. 

Art. 24. Uma importancia não superior a um por mil do ca
pital das acções sel'á annualmente destinad:t á contribuição ao 
Instituto Benetlcente dos Empregados do Lloyd Austríaco. 

Pai a fazer face ás des~Jezas causadas por sinbtros marítimos 
evcntuaes ou elementares fica formado um fundo de seguro, cuja 
dotnção é fixada na importancbt annual de 1 °/o (um por cento) 
do valor que pelo balanço do anno precedente constar lançado 
para vapores e para as outras embarcações. 

No caso que o fundo de seguro consiga ter uma somma exce
dente ás necessidades presumíveis, elle passara o seu excedente 
para o fundo de reserva. 

Art. 26. O prL•juizo que pelo balanço se verifictr em 31 de de
zembro de 1891 será distincto de maneira que, antes da distri
buição de um divHendo aos accionistas, deverá. ser tirada dos 
1 ucros dos annos que se seguem a importancia que for C<tlculada 
necess:tria para exting-uil-os, sern computo de juros, no3 proximos 
15 annos, a começar de l de janeiro de 18!)2, em por<;õe::; iguaes 
anuuaes. 

Art. 27. Dos lucros annuaes sociaes entrantes, deduzida toda 
a despez:t de exercício, serão :mtes de tudo p:~gos os juros esta
belPcidos para. os emprestímos de prioridade. O que restar uepois 
destes p:tgamentos, depois das reducções (art. 2:l), d.'pois das 
dotaçõe~ ao instituto dP. pensões (art. 24), depois das contribui
ções para o fun<lo de segur·os (art. 25) e depois da, contribuição 
para a extincção rlo pr·ejuizo expresso na base do balanço de 31 
de dezembro de 1891 (art. 26), forma o lucro liquido social. 

Art. 28. Do lucro liquido annual que ficar tira-se o dividendo 
aos accionistas. 

Senrlo distl'ibuido aos accionistas um dividendo maior de 4 • / 0 , 

toca aos membros do conselho de administ1·ação em partes 
iguaes entre si os 5 °/0 do lucro liquido que resultar depois de 
feito o suprarlito pagamento do dividendo. 

Al't. 29. No caso que o lucro liquido de um anno-exceda de 
4 °/0 do capital de acções, o excedente que resultar serú. repar
tido entre a Impei-ial e Real Administração do Estado e a socie
dade, de modo que á Imperial e Real Administração do Estado 
toque um terço e á sociedade dous terços. 

Art. 30. Sem autorisação do governo o conselho de adminis
tração não poderá distribuir um dividendo maior de 4 °/0 • 

· Ar~. 31. O que restar depois de distribuído o dividendo, re
spectivamente depois de paga a tantieme ao conselho de adminis-



ACTOS DU PODEH EXECUTIVO 919 

tração no senti, lo do art. 2R, hem con1o a qunta. que toc;t á Impe
ri<t I e Rea I Arlminbtra;;iio r! o E:'tadn, o t!'OI' dn art. 29, no caso 
de niTI lucro li•Jllido exct>dente ,, 4 "/• •ln c.!pit.d de acções, entra 
p<tra o l'tmlo de res ,J'V:t. 

E~t.tJ fun,fo e destlll:ulo, quando os resnltado8 do anno não ··he
garem, a fazer face aos jur;os e~tabelecitlos p tr:~ os emp1·estimos 
do J.ll'iori<~ade, ás despezas do exei'C<cio ::;ocial, ús ~·e•ln,·çõ~s 
(art. 2:~), a dotaçio ao m~ti' ut,, tle fJ<'lbões (ar-t. 24), a coutt'l
buição ao fundo •le amortização (art. 25) e, •lepois d<J satisfeitos 
estes itens, ao pagamento de um dividenuo aos accionistas. 

CAPITULO V 

PUBI,ICAÇÕRS - DIVERGENCIAS 

Art. 32. .\.s pnblic~çõ~s da sociedade se fazem nos jornaes 
oilldaes dfl Vienn:1 e Trieste. 

Art. ;:);). Todas as diver·genr.ias entr·e a sor:i•'darle e os accio
nistas, qne se su~citarem da~; rehtÇÕBS sociaes, ser·ão sem appel
lação deci•lid:Js ern Trieste por juizo arhitl·al, r•nunciando as 
partes a !orh ac<;ão jurlicial e a. toda reclarnaçã() contra o 
lmulo. 

Cad:t parlê elege um :11:hitJ'O c este~ êlltre si nomcam nm ter
r·eii'P p:u·n julgar·, renllidos c por maiori:t d•~ votos 

Si Ullllt •I . s partes não nonw:t e não a visa o ar·bitro oito dias 
depois que lhe ~~ notilicada pela outr·a flar·te :1 nomeação do pri
meiro ar·bitr·o, ou si os arbitros eleitos não purlerem chegar a um 
aeconJo dmJÍI'O rfp oito dhs da Slllt IJOOJeaçào SPIJ!'e a nomeação 
dn t')I'~CiJ•n, se oill~iar:1 ao lmp•·r·ial e l{ea.l Tl'ihnnal ConJr((er
ci:d e Mal"itimo d • Tt·ieste par·a nomear o segundo c eventual
mente o tere •iro .1rl>itro. 

N0nhum dos tres arhitros deverá ter interesse algum no 
objccto da divcrgencia. 

CAPITULO VI 

INGEHENCIA POR PA!lTF. DA ADIIIINISTRAÇÃO DO ESTADO 

Art. 34. O imperi<tl e re:tl ministerio do commercio exerce 
segundo o seu critel'io, l!Ol' mBio dos org:ios para. isso insti
tuídos, a ingerencia sobre tudo quanto diz respe1to á socie
dade, especialmente ~o1Jr11 a cxacta ob::;ervancia dos contr .. ctos 
com ella. Elle tem a faculdade de fazer examinar o que per
tencer ao Lloyd, e im·pecciouar os livro:;, bem como exigir os 
necessarios esclarecimentos e documentos. 



920 ACTOS DO PODER EXECt:TIYO 

o imperial e r~al mi~1iste~io do commerci.o se. rrsernt o. di
reito de nomear JUnto a socredade um comnussarw goYernativo, 
e, senrl? necessario, indicar-lhe um substituto em Yionna e um 
om Trreste. 

Não se potlerá tomar nenhuma resolução a•hninistt"ativa im
portante, sem quo o commissario do GovcJ•no ou os seus substi
tutos sejam previament·1 informa•los. O comrnissario <lo lloverno 
ou os seus substitutos teem o dirmto de assistir a todas as ses
sões do conselho de a•lminbtraçã.o e •las r.1spectivas commissões 
tlc~tc ~ iu; nssemhléas ~~eracs, c tn•llll o dil'rito <le ~~~~l"'n•lor ns 
cventn:tc,.; decisões contr·aria~ ús lds, aos e~t:! tu to-; da ol•cic1hdo 
on aos Cl)ntrnctos celebr·a•los com a lmpel'ial e R·•al Adminis
trnç to tio Estado, como ta miJem aos intero,;srs g1:raes, dando 
communicação ao irupt•r'hl e r·e •I ministerio do comrn~'I'cio para 
as nlteriore,; providencias. Ao cnmmissario do g'flVcrno on aos 
seus substitutos s:J pcrmittirú, qtwTHio olles o c~ igir<'m, a inspe
cção da conespomlencia •lo Lloyd com a autoridatl·~ govel'Jiativa, 
hem como dos respectivos elencos. 

Em reftJrenci t a rrmnneração aos orgãos de ingcroncilt f]ne 
forem designadosJJc!o imperial e rral ministcrio do commcrcio 
e ao pag.tmento as despezas inher·ent,~s ao excrdd" da inspc
cção do g-overno, a sociedade depositará Uíl. caixa do Est:~do, que 
for designada pelo imperial o real minister·io do c,Jmmercio, 
uma somma annual que sera lixada pela adminbtrnçiio do 
Estado. 

N. 18.317-0s presentes estatutos foram approv:ulos por 
Sua Magestade o Imperador, em substituição aos e'ltatntos an
teriormente approvados sob a data de O do fevereiro de 1889. 

N 2:!.537- de 1888. 
Viennn, 4 de setembro de 1891.- O ministro Ttw({c. 

(Sello rio ministerio.) 

Urna estampilha do 50 kreuzer inutilisada. 

Pelo presente, attesto r1ue este traslado é inteira e verbal
mente Cll1forme ao original apresenta•lo pelas partes o a cllas 
restituido sellado com o sello de um florim. 

Trieste, 6 de agosto de 1892. - Dr. Jo!wn Lichtenstern, 
imperial e real tahellião. 

(Sello do tabellião.) 

Reconheço verdadeira a assignatura supra do Sr. Giovanni, 
Barão de Lichtenstern, imperial e real tabellião, e para constar 
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onde convier, a pedido do mesmo passei o presente que assignei 
e fiz sellar com o sello deste Consulado Geral da Repuulica dos 
Estados Unidos do Brazil. 

Triesto em 11 tle ago:;to de 1892.- Frcd. Fitz Gibbons, vice
consul. 

(SeU o do Consulado.) 

nnconltc<;o VO!'d:ul<~ira a as~ig-natura do Sr. Frotl. Fit7. Giubon~. 
vice-consul do Br·azil om Tricsto. 

rtio do Janeiro. 26 de setembro de 1892. - Pelo director geral 
-(As~ig-n ulo sobrn trr~;;ostampilhasno valor collectivo de :!$\HJO), 
L. L. Fernandes Pinhci1·o. 

Na•la mais continham os •litos ostatutos que Helnwuto vorli do 
proprio original ao qual me repot·to. 

Em fé do qtw passei o presente, quo assigrei e sol lei com o 
sello do lllllll olfiGio nesta ci•lmln rlol IUo d<J .Janr>il'O :1os 2~ 1le 
setemht•o de 189:!.. - Johmtnes Jochim Ch1·istiaa Vui•1t, tr·:11lnctor 
pulJlico jnt•attJoJltado. · 

N. 21.301- No original estavam colladas cinco estampilhas 
do mlnr collcctivo dc sete mil c setecentos réis e devidamente 
inut ilio<tdas. 

Recebi: 
Pelos emolumentos ..•••..•..•...••...•. 
Estampilhas ...•••.....•.•..•..••.•....• 
Augmento ..•.•••...•.••.•.•.......••.•• 

70$000 
7$000 
!)700 

77$700 

Rio de JnnBiro, 28 de setembro tlo 1892.- Jolumnes Jochim 
Christian Voigt. 

DECRETO N. ll40 -DE 11 DE NOVEMBRO DE 1892 

Declara caolucas ns concessões de tres engenhos centraes de que é cessionaria 
a Companhia de Melhoramentos em Sergipe. 

O Vice-Presi•lente da Republica dos Estados Uni,Jos do Brazil, 
reconhecenrio que a Companhia de Melhot•atnentos em Sergipe, 
cesstonaria da gar<tntia de juros e mais favores para o estabele
cimento de tres engenhos centra')s de assucar e alcool de canna 
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no Estado de Sergipe, de que tratam os decretos ns. 772 de 20 
de setembro de 1890 e 930 de 24 de outubro tio mesmo anno, 
cujas transferencias foram feitas pelos de ns. 119 e 120 de 
4 de abril de 1891, deixou que fossem excedidos os prazos mar
cados para a conclusão das obras, resolve declar-ar caducas as 
mencionadas concessões, em observancia ao art. 25 do regula
mento approvado pelo decreto n. 10.393 de 9 de outubro de 1889. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agr·icultura, Com
mareio e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 11 de novembro úe 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Co1·rêa. 

DECRETO N. 1141 -DE 11 DE NOVEJIIBRO DE 1892 

Declara caduca a concessão dos dous engenhos centraes da Comp:mhia ln
dustria e Construcção, constantes do primeiro grupo de que trata a clausula 
2a do decreto n. 888 de 18 de outubro de 1890. 

O Vice-Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, 
reconhecendo que a Companhia lndustria e Construcção, con
eessionaria da garantia de juros e mais favores para o estabeleci
mento de oito engenhos centraes de assucar e ;tlcool de canoa 
nos Estados da Parahyba e Alagôas, deixou que fosse excedido 
o prazo marcado para a conclusão das obras de dons engenhos 
do primeit·o grupo de que trata a clausula 2" do decreto 
n. 888 de 18 de outubro de 1890, resolveu declarar caduca esta 
parte da concessão, em observancia á allurlida. clausula e ao 
art. 25 do regulamento approvado pelo decr·eto n. IO.:i\H de 9 de 
outubro de 1889. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 11 de novembro de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
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DECRETO N. ll41 A - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1892 

Declara de utilidade publica municipal a desapropriação do terreno da rua do 

acramen~o, correspondente aos antigos predios ns. 2"2i e 226. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
atteRdenilo ao que expoz a Municipalidade em ollicio de 12 do 
corrente mez, decreta : 

E' declarada de utilidade publica municipal a t!es1propriação 
do terreno existente á rua do Sacramento, entre as do Hospí
cio e do Senhor dos Passos, ecomprehendidono tr·echo correspon
dente aos antigos predios ns. 224 e 226, aos quaes se referem 
os decretos ns. 718 de 27'de janeiro do corrente anno e 98!)2 de 
7 de março de 1888. 

Capital Federal, 18 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ferno;zdo Lobo. 

DECRETO N. ll41 B- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1892 

Declara de utilid~de publica municipal a desapropriação dos terrenos da 

freguezia de Inhaúma pertencen~es a Alexandrina Rosa de Carvalho. 

O Vice- Presidente da Repubtica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que expoz o presidente da Municipalidade da 
Capital Federal em otficio de 31 de outubro proximo findo, 
decreta : 

E' declarada de utilidade publica municipal, nos termos do 
decreto n. 602 de 24 de julho de 1890, visto serem necessarios á 
construcção de urna bateria de forn0s de incineração de lixo, a 
desapr~>priação dos terrenos pertencentes a Alexandrina Rosa de 
Carvalho, sitos na freguezia de lnhaúma e que teem por limites, 
de um lado a estrada que se dirige ao porto de lnhaurna, e do 
outro o canal dos Manguinhos até ao mat•, os quaes se acham 
descriptos na planta que acompanhou o citado officio. 

Capital Federal, 18 de noTembro de 189Z, 4° da Repub1ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1142- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1802 

fl4 regulamento á Secretaria de Estado dos Negocios <ia lntlustrb., Viação o 
Obras Publicas. 

O Vice-Prcsi-lentc da Rcpnblica dos Estados Unidos o lo llra?.il, 
usando •la autorisação conticht nas leis ns. 23 de :~o de outubro 
de 18\H e 126 B de 21 do corrente, resolve approvar o regula
mento que com esi:e baixa assignado pelo Tenente-Coronel Dr. In
nocencio Ser?.edello Corrêa, Ministro de Estaolo dos Negocios da 
lntlustria, Viação e Obras Pu!Jlicas, qu9 assim o fara executar. 

Capital Federal, 22 de novembro de 1892, 4• da R0publica. 

FLOitiANO PEIXOTO. 

Se1·;;;edello Cà1Têa. 

Regulamento approvado pelo decreto n. 1.142 
desta data 

CAPITULO I 

Art. I.• A Secretaria de Estado dos Negocias da lnclustria, 
Viação e Obras Publicas é dividida em quatro Directorias Geraes: 

Directoria de Contabilidade ; 
Directoria dtt Iwlustria; 
Directoria de Viação ; 
Directoria de Obras Publicas. 
Art. 2. o A Directoria Geral de Contabilidade terá: 
1 director geral ; 
2 chefes de secção ; 
2 primeiros offlciaes ; 
4 segundos offlciaes ; 
3 amanuenses; 
2 praticantes; 
1 porteiro; 
1 ajudante do porteiro ; 
2 contínuos, tendo um exercício no Gabinete; 
4 correios. 
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Art. 3.0 A Directoria Geral da Industria terá: 
I director genl; 
2 chefes de secção ; 
3 primeit·os olficiaes ; 
2 segundos officiaes ; 
3 arria nuenses; 
2 praticante,; ; 
I continuo. 
Art. ·1.0 A Directoria Geral de Viação terá: 
1 direclor geral ; 
2 chefes de secç:io ; 
~l primeiros olficiaes; 
2 seg-undos o!Ilciaes; 
3 am llluenses ; 
2 praticantes ; 
1 continuo. 
Art. 5. o A Directoria Geral de Obras Publicas terá: 
1 director geral; 
2 chefes de secção ; 
2 primeiros olficiaes; 
2 segundos olficiaes; 
:3 auíauuenses; 
3 pr;tticantcs; 
l continuo. 

CAPITULO li 

DOS TRABALHOS COMMUNS ÁS DIRECTORIAS GERAES 

925 

Art. 6.0 A todas as Directorias Geraes, na parte relativa aos 
serviços de sua competencia, incumbe: 

§ 1.0 O registro da entrada de todos os papeis. 
§ 2. o O registro por extracto dos negocies, com indicação do 

processo que forem seguindo e das divisões que tiverem. 
§ 3. o A organização do quadro dos em pregados e de seus ven

cimentos, com as observações relativas ao exercício e procedi
mento de cada um delles. 

§ 4. o O inventario dos moveis e de quaesquer outros objectos. 
§ 5. 0 A preparução das bases para os contractos. 
§ 6. o A organização do orçamento e da tabella de distribuição 

dos credites abertos para os diversos serviços. 
§ 7. o os trabalhos preliminares para a abertura dos creditos 

extraordinarios. 
§ 8. o A fiscalização das despezas ordenadas pelo Ministro. 
§ 9.• As certidões. · 
§ 1 O. O indica das leis e decisões do Governo. 
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CAPITULO IIl 

DOS NEGOCIOS ESPECIAES A CADA DIRECTORIA GERAL 

Art. 7. o A Directoria Geral de Contabilidade constara de duas 
Secções. 

I. A' Ia Secção incumbe : 
§ 1.• Registrar e distribuir pelas diversas Directorias Geraes 

todos os papeis que lhe forem ~>nviados pelo Gabinete. 
§ 2.• Distribuir o -rehtorio annual do Ministerio. 
§ 3.• K.edigir a correspondencia sobre posses de funccionarios 

publicos não dependentes do Ministerio. 
§ 4. • Redigir os contractos que forem celebrados pelo Minis

teria, guiando-se pelas notas fornecidas pelas Directorias Geraes 
respectivas ; consultar sobre a interpretação dos mesmos e for
necer ás partes contractantes a primeira cópia dos contractos 
por ellas assh:-nados. 

§ 5.• o assentamento dos proprios nacionaes a cargo do Minis
teria. 

§ 6.• Expediente relativo ao Montepio dos empregados do Mi-
nisterio. 

§ 7. • Guarda do archivo e da bibliotheca da Secretaria. 
li. A' 2a Secção compete: 
§ I.• Organizar o orçamento geral do Ministerio. 
§ 2.• A expedição das ordens de pagamento. 
§ 3.o Propôr a abertura decreditos supplementares extraordi

narios. 
§ 4. • Propô r tudo quanto interessar á fiscalização e economia 

dos dinheiros do Estado. 
§ 5.• Fazer a escripturação de todas as despezas ordenadas, 

de modo que em qualquer época se possa saber a irnportancia de 
cada uma. 

§ 6. • Verificar todas as contas que forem apresentadas ao 
Ministerio pelas repartiçOes delle dependentes. 

Art. 8.• A Directoria Geral da Industria ter-,i duas Se
cções: 

I. A' }a Secção incumbe: 
§ 1.• Estabelecimentos e iMstitutos agrícolas e industriaes, 

escolas praticas de agricultura, sociedades de acclimação e outras 
que se proponham ao melhoramento e progresso da lavoura. 

!i1 2.• Exposições agrícolas e industriaes. 
§ 3.• Jardins botanicos, acquisição e distribuição de plantas e 

sementes. 
§ 4.• Iotroducção e melhoramento de raças de animaes e 

escolas de veterinaria. 
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§ 5. 0 Registro dos animaes importados ou nascidos no terri
torio da União, na conformidade do decreto n. 1414 de 21 de 
fevet•eiro de 1891. 

§ 6. 0 Os diversos ramos de industria e seu ensino profis
sional. 

§ 7 ." Caixas economicas, montes de soccorro particulares, 
sociedades nnonymas, bancos de credito real e quaesquer outras 
instituições de credito que tenham por fim favorecer a uma 
classe de productores ou a um ramo especial de industria. 

§ 8.• Serviços concern•mtes a patentes de invenção, desenhos 
e modelos industriaes, marcas de fabrica e de commercio. 

§ 9. o Conservação das florestas e execução dos regulamentos 
concernentes á pesca nos mares territoriaes. 

li. A' 2" Socçã•J compete : 
§ 1. 0 Negocias concernentes ao commercio, salvo os da compe-

tencia dos Ministerios da Fazenda e Justiça. 
§ 2.• Correios, terrestres e marítimos. 
§ 3. 0 O que for attinente às terras pertencentes á União. 
§ 4. o A irnmigi'ação e colonisação. 
§ 5." A estatistic ,, dos serviços da Directoria Geral. 
Art. 9.0 A Directoria Geral de Viação se comporà de duas 

Secções: 
I. A' ta Secção incumbe: 
§ 1. o Estr;1das do ferro custeadas pela União Federal. 
§ 2. 0 Navegação subvencionada. 
11. A' 2a Secção compete : 
§ l. o Concessão o fiscalização de estradas de ferro pertencentes 

a em prezas particulares, quer sejam ou não auxiliadas pelos 
cofres publicos. 

§ 2. o Estatística dos serviços da Directoria Geral. 

Art. 10. A Directorb Geral de Obras Publicas constara de 
duas Secções: 

I . A' I" Secção compete : 
§ 1. • Obras public••s geraes. exceptuadas as que se destinarem 

ao serviço especial dos outros 1\linisterios. 
§ 2.• Estradas e caminhos communs ou de rodagem. 
§ 3.• Pontes e outras construcções civis. 
§ 4.• Exploração e navegabilidade dos rios no que for da 

competencia do Governo Federal. 
§ 5.• Canaes, cites, docas e outras obras hydraulicas. 
§ 6. 0 Abertura e desobstrucção e melhoramento dos portos e 

bahias. 
§ 7. 0 Revisão dos trabalhos de fiscalização das Obras Publicas 

atrectas à Directoria Geral. 
li. A' 2• Secção incumbe : 
§ 1 . o Telegraphos e telephonos. 
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§ 2.• Directoria Geral de Estatística. 
§ 3. o Provirlencius. relativas ao s:r:,;tema tle pes<?s. e medidas. 
§ 4 .o Reg-istro de tttulos e outt·os dtplorpas sct?Ilttllcos. 
§ G. o Gu<t!'da, conservação e arrecadaçao do,; m~trumentos do 

engen lmria. 
Nenhum instrumento sera entregue sem que o engenheiro 

quo o receber assigne terml? na Directoria Ger:d,_ obrigando-se a 
restituil-o lo;;o que tet·mmar a su:1 commtssao, ou respon
sabilisando-se pelo respectivo valor, no C<ISO de perda por 
culpa su;t. 

Art. 11. o ministro designará um tlirector geral ou qualguer 
outt·o empregado para orgctnizn,r e submetter a sua consideração 
o rclatorio annual do Ministol'io. 

CAPITULO IV 

GABINETE DO 1\liNISTRO 

Art. 12. O ministro design;lra por aviso, para os trabalhos tlo 
respectivo Gabinete, um funccionario de sua. conliança, tirado 
das Repartições do Ministerio 011 estranho a elbs, com a deno
min;lção de secretario, e chama!'á para auxiliares empregados da 
Secretaria ou pessoas estranhas. 

Art. 13. Incumbe aos empregados do Gabinete: 
I. Receber e ~azer registrar nr. Dircctoria Geral de Contabili

dade, para distribuição ás outras Directorias Ger.1es, todos os 
papeis que entt·arem na Secrebria para serem prllcess,.dos; 

ll. H.eceb•3!' d tS Oirectorias Geraes, e fazer· clwg-ar á presença 
do minbtro, os papeis que vor elle tiverem de ser despa-
charlos; . 

I li. Providenciar sobre a expedição dos a c tos flUe, depois de 
assignados pelo ministro, devam ser logo expedidos, fazendo as 
devidas communicaçõe~ ; 

IV. Tr,m:;mittir às Directorias Geraes, por escripto, as ordens 
que, a vista da urgencL. nilo lhes possam ser communicaclas 
diroctamente pelo ministro ; 

Y. ,\uxilhr o ministro no:> trabalhos que este r•?servar para si; 
\.I. D.tr ao mini~tro todas as infol'!nações que lhe forem neces• 

saria;:. p:.1-:1 o d~~p<'cllo da;:. partes em au l:encia: 
Yll. Oq:anir;U' a5 pJ;:.L;:. p.1r.1 de~l'.1l'lD J,, m ::ü-~ro e cb Ch~fa 

do Estadc'; 
Vlll. Incumbir-se da correspondencia epistolar e tele.;raphica 

do Gabinete e do archivo desses actos; 
IX. Restituir às Directorias Geraes, devidamente classificados, 

os papeis rue ficarem no Gabinete S3ffi despacho ou ass ignatura, 
por ocr.asião de exoneração do ministro, e aos seus successores 
ou ao novo ministro o registro dos reservados do Gabinete. 
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CAPITULO V 

DAS NOMEAÇÕES, DEMISSÕES, SUBSTITUIÇÕES E EXERCICIO INTERINO 
DOS EMPREGADOS 

Art. 14. ierão nomeados por decreto os directores geraes, os 
chefes de secção, os primeiros e segundos officiaes, e por portaria 
do ministro todos os outros empregados. 

§ 1.• As nomeações dos directores geraes serão de exclusiva 
escolha do Governo. 

§ 2.• Será de accesso, attendeudo-se ao merecimento e á anti
guidade, a nomeação dos chefes de secção e dos primeiros e 
segundos officiaes. 

§ 3.• As dos amanuenses e praticantes dependerão de con
curso. 

Art. 15. Ninguem será nomeado praticante, sem provar sua 
qualidade de ddadão brazileiro, idade superior a 18 annos e bom 
procedimento, apresentando, para este fim, attestações das auto
ridades policiaes da respectiva circumscripção ou de pessoas 
conhecidas, bem como folha corrida. 

Art. 16. As provas no concurso para o Iogar de praticante 
serão escriptas e oraes, e versarão sobre as seguintes materlas : 

Calligraphia ; 
Grammatica nacional ; 
Arithmetica, até á theoria das proporções inclusivamente; 
Francez. 
Art. 17. Para o 1ogar de amanuense exige-se idade de 21 

annos, bom procedimento e concurso ou exame escripto e oral 
sobre as segumtes matarias : 

Línguas portugueza, franceza e ingleza ; 
Arithmetica, algebra e geometria; 
Geographia, chorograph1a e historm do Brazil ; 
Noções de direito publico e administrativo; 
Redacção offlcial. 
Art. 18. Poderão ser nomeados amanuenses, sem prestação de 

concurso, os que occuparem em outras repartiçõe;; empregos de 
igual categoria, para os quaes tenham sido nomeados em vir
tude de approvação obtida em concurso, nas matarias de que 
trata o art. 17. 

Art. 19. Os concursos serão annunciados com antecedencia 
de 30 dias, em edital publicado pela imprensa. 

Art. 20. Os directores geraes, chefes de secção, primeiros e 
segundos offlciaes. e mais empregados do Miniiilterio, q~e tiverem 
mais de 10 annos de etrectivo serviço, só poderão ser tlemittidos 
no caso de haver provas de terem praticado qualquer dos crimes 
de revelação de segredo, traição, abuso de confiança, suborno, 
concussão, peculato e prevaricação, ou de reconhecida falta de 
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zelo no serviço publico, comllrovada já pela ausencia frequente 
á Secretaria, sem causa que a Justifique, já pelo abandono dos ser
viços de qne f,lrem enCll.rregados. Os empregado,; que tiverem 
menos de lO annos de serviçn poderão ser demittidos, quando 
comprovada estiver a sua inaptidão ou dlilixarem de bem servir, 
faltando sem causa frequentemente a Secretaria ou descurando 
dos serviços de que forem encarregados. 

Art. 21. Serão substituídos em seus impedimentos e faltas: 
1.• O director geral pelo chefe de secção que o ministro desi

gnar, ou, em falta de designação, pelo mais antigo que se achar 
presente; 

2.'' Os cn 3fes de secção pelos primeiros officiaes que o director 
geral designar; 

3.• O porteiro pelo sett ajudante e este pelo continuo que o 
director geral competent'l designar. 

Art. 22 Ao substituto caberá, além do respectivo vencimento 
integral, uml\ gratificação igual à diiTerença entre este e o do 
Jogar substituído. 

Art. 23. O empregado que exercer interinamente Jogar vago, 
perceberá todos os vencimentos deste, sem accumulação. 

CAPITULO VI 

DAS ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DOS EMPREGADOS 

Art. 24. A cada um dos directores geraes compete: 
J.o Distribuir, dirigir e fiscalizar os trabalhos; 
2.• Manter e fazer manter, pelos meios a seu alcance, a obser

vancia das ordens em vigor; 
3 .• Exigir por despacho assignado, nas petições, o preenchi

mento dos requisitos e formalidades legaes, sem o que não 
remetterão os papeis a pr·esença do ministro ; 

4. • Cumprir as determinações verbaes ou escriptas do mi
nistro; 

5.• Propôr ao ministro, verbalmente ou por escripto, as provi
dencias que julgar convenientes, e consultai-o no que parecer a 
bem do serviço publico ; 

6.° Crear os livros necessarios para a escripturação, protoco!los 
especiaes e registros da Directoria Geral ; 

7. 0 Designar os empregados que deverão auxiliar a secção 
oner..tda por affiuencia de trabalhos, podendo removei-os de uma 
para outra secção, quando o exi.,.ir o ,bem do serviço; 

8.• Ter eob sua responsabilidade as cifras telegraphicas e a 
correspondencia, que por sua natureza não tenha de ser dis
tribuída ás secções ; 
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9 ' Preparar e faz~>r preparar os re~ulamentos e instrncções 
para a execução das leis e IJAI!l assim as· instrneções para a dire
cção, proce&io, ordem o ~ .. conomhL do:-; ser·vJÇOS ~ta. SU.Il. Direetoria; 

10. ,\presentar ao minist,·o, ua époea conveniente, o relatorio 
anuual dos trabn.lhds ela sua LJ'il·~·ctoria Ger·al; 

li. Mandar pas..;ar, pdr de . .,pach~~ a:o;si;;n<Hio, não havendo in
convem ente, e aulh.,lltiC;óf' a..:. c~·rtidões r·e Jlli .. ridl-lS; 

12 A~sigua.r·. quando wi.o ft>r ~irigida, ;lOS cit1 nistros de estado 
e ú:-; M·!Sas tias Citill , ras Legisla t1 v a~ l:l"t~derae:-;, a correspnndencia 
feita. er11 nome do mirw .. tr·o, L'elativamente a:-.~ informações e es
cl.trHcirnenttJS paea iustroucyã.o e dt~ci:;ão dos negocios, e as com
mun·cações. reeebimer1to ou r·ernr}~S:l de vapeis; 

J:L Cdnt'erfmcb,r, sernp1·~~ que for necessat·io, com os outros 
dil'ecl ores geraes ; 

14. Presto r-lhes, on a quaesquer autoridades, espontanea
mente, ou medi<tute requh:içào. o:; e5claredmento:o~ precisos; 

15. o .• r au lieuci:l todo' os dias utAis, em bora previamente 
OD'IIIIICiada, às pal'los 'IUB o pro•:urarem para negocios all'ectos · 
à :"'lila. Oirectoria; 

I li. D,t.r pnsse :t seus srtbol·tlinado8; 
li. lmpór as p-enas o.li.;ciplinar"s de conformidade com o capi

tulo X; 
18 .. \ssignar a rol h:• dos nmcimentos tios empregados de sua· 

Dit•nct·lf'ia, jotlg,,n,lo 011 n:io ,jn;;tilk:l•las as falt<ts, ~ue contarem 
dur·.onte o me1., it vi:,ta do lovt·o do ponto e requisitar o respe
cti \'O p:1gamento; 

1\J. f'roviolenciar s •lme o encerramento do ponto e sobre as 
not;~s f(Ue no livro hlSJH~ctivo devam ~er lançadas; 

~ti. r;nviar por e::;cr•ipto, torlos 05 trimestres, nma eommunica
ção o·e;ervada ao moubt l'o sol ore a :~ssiol uodade dos empregados 
~oh~~~'" direc;:lo, acornpanh:1 la. tle 'it~n jqizo sobre c<lda. um e 
do::-; tr·e:ümJ~os mais impo1·t 1flt1:!~ 4]Ue hmh-nn feito; 

21 ltevel' todo o exp,die11te e lan~ar o s•lU- visto- quando 
n''" ti ver de dar p•ll'ecer, ·m tolos os pctpeis que tenbam de ser 
lentrlos á presença do 1olnis r·o; 

~2. IJar lic H1ça até :m di." aos empregados na conformida,de 
do "·" )>i tu lo 8' ; 

~;{. ltnpresentar ao ministro sobre h·regularidades on delictos 
eom.uetti los pelos empo·~g:ulos, quando a penalidade não caiba. 
em sua a lç;~da; 

2~. Orei mar as olespeza.s "om o expediente e mais objectos 
necessarios à Directoria tler.,l, dentro do credito distrlbnido; 

2;). \ isot •r os estabelecimentos dependentes de. áoa·Direetorla, 
presta tu lo iuf,.ronações ao mllli,tl'O sobrt' <f que· Vériftôar em"tael 
vis i f a-i; .- _. __ .. 

2(i. r;,,,rcer quaesrtuet· outras attribui~iletf,qtté~ll!ilft,W 
esto· regulamento e mais rlisposiçOes em vrgor. : 

Art. ?5. A coola nm dos chefes de secção incumbe: 
1." .\uxili:lr 11 dire<·çft" <los trabalhos segundo as lnstrncções 

do uirector ger:ll ; 
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2.o Dirigir, examinar, fiscalizar e promover todos os trabalhos 
que competirem á respectiva secção, e entregai-os ao director 
geral convenientemente feitos; 

3. o Ter em dia os registros de sua secção e a classificação das 
minutas dos avisos e offidos da secção ; 

4. o Prestar aos outros chefes de secções da mesma Directoria 
as informações necessarias aos trabalhos respectivos; 

5.0 Apresentar ao director geral, até ao dia 31 de janeiro, as 
notas e elementos para o relatorio annual da Directoria. com os 
documentos em que se basearem, bem assim para o orçamento 
das dospezas do Ministerio na parte que lhe competir ; 

6. 0 Propor ao director geral as medidas que julgar conve
nientes, assim sobre a ordem e methodo dos tra b ,1 hos como sobre 
a insufficiencia do pessoal da secção ou sobre a falta de cumpri
mento de deveres por parte dos empregados ; 

7. o Legalizar as cópias e documentos que hajam de ser expe
didos pela secção depois de conferidos e que devam soe authen
ticados pelo director geral; 

8. o Propôr ao director geral a remessa, de papeis findos ao 
arcbivo; 

9. o Organizar a !!ynopse e indica das leis, regulamentos, instru
cções e decisões peculiares aos assumptos tratados na secç.'ío. 

Art. 26, Os officiaes, amanuenses e praticantes : 
I. o Executarão os trabalhos que lhes forem distribuídos pelos 

chefes de secção ; 
2.° Coadjuvar-se-hão prestando informações reciprocas e 

communicando uns aos outros o que for adequado á perfeita ex
ecução dos differentes serviços. 

Art. 27. No archivo da Secretaria os empregados respectivos, 
além dos serviços extraordinarios que lhes caib<tm, são obrigados 
ao seguinte: 

1. o Conservar o archivo em ordem e com asseio ; 
2. 0 Guardar todos os livros e papeis findos, classificai-os com 

rotulos ou indicações ; 
3.0 Organizar por classes correspondentes aos varios ramos de 

serviços da Secretaria o catalogo dos livros manuscriptos e o 
indica dos papeis, CJ.rtas, memorias, planos, orç'tmentos, mappas, 
jornaes, folhetos e outros documentos existentes no archivo; 

4. 0 Entregar qualquer livro, papel ou documento exigido 
pelos directores geraes ou pelos chefes de secção, mediante 
nota, que será restituída para ser inutilisada quando se recolher 
ao archivo o papel, livro ou documento; 

5.• Colleccionar e fazer expedir os impressos que devam sér 
distribuídos por ordem do director geral competente ; 

6. • Catalogar os livros e objcctos da bibliotheca. 

Art. 28. E' da attribuição do porteiro : 
1.0 Abrir e fechar a Secretaria ; 
2.° Cuidar na segurança e asseio do edificio; 
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3.° Comprar, de ordem dos directores geraes, pelo metbodo 
que mais conveniente parecer, os objectos necessarios pam o 
serviço da Secretaria, e apresentar as contas documentadas das 
despezas; 

4. o Expedir toda a correspondencia official ; 
5. 0 Pór o sello da Secretaria nos actos que exigirem esta for

malidade; 
6.0 Detllrminar o serviço dos correios e fiscalizar a despeza com 

o transporte dos mesmos para a entrega da correspondencia; 
7. o Orllenar e tlscalizar o trabalho dus serventes, pro~ndo ao 

director· geral competente a dispensa do que não servir hem ; 
8." Encerrar o ponto do seu ajudante, dos contínuos e dos 

correios; 
9. o Representar aos directores geraes sobre o procedimento 

dos contínuos. 
Art. 29. Ao ajudante do porteiro incumbe coadjuvar o por

teiro, suhstituil-o em suas faltas ou impedimentos. 
Art. 30. Aos correios cabe fazer entrega da correspondencia 

e auxiliar o serviço do porteiro, quando se achem na Secretaria. 
- Art. 31. Aos contínuos compete o serviço de transmissão dos 
papeis e recados dentro da Secretaria. 

CAPITULO VII 

DOS VENCIMENTOS E DOS DESCONTOS POR FALTAS 

Art. 32. Competem aos empregados os vencimentos marcados 
na tabella annexa a este regulamento. 

Art. 33. Não terà direito a vencimento algum o empregado 
que, ainda mesmo com autorisação do ministro, deixar tempora
riamente o exercício de seu logar pelo de qualquer commissão 
estran !ta ao l\lini~terio. 

Art. 34. Não sotfrerá desconto o empregado que deixar de 
compareeet' á Secretaria por se achar incumbido: 

1. 0 De qualquer trabalho ou commissão, de ordem do ministro; 
2. 0 De serviço da Sacretaria que exija trabalho fóra della, quer 

durante as horas do expediente quer nas rlemais horas do dia; 
3. o De qualquer trabalho gratuito obrigatorio em virtude 

de lei. 
Em qualquer destas hypotheses se fará declaração no livro do 

ponto e na folha mensal do vencimento. 
Art. 35. O empregado que faltar ao serviço fóra das hypo

theses do artigo antecedente, sotfrerá perda total dos venci
mentos: 

l. o Si não justificar o motivo da falta ; 
2. 0 Si retirar-se sem autorisaçãodo director geral ou de quem 

suas vezes fizer, antes de findos os trabalhos. 
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Art. 36. Perderá t•ula a g-ratificação o que f:tltar com cansa 
justifim1•la, a S1het': por n•·..t~;:;ti .. , nojo ou g-:tla. de casamentn. 

A moles ti:! sel'á pt·ov;ula co tu a ttest .. do •uer\ico, si a;; J~dl•s 
excedet·em a tt·es dias. 

Art. :n ~·>ffrerá " de,;conto de m ta·le da gt·atilicação o "111-
pregado que compar·ec•w •lep .. i,; ,)., eu~Pt't'<Hlu o ponto, nas t:·es 
primeiras faltas dnt•antB o tuez; e ::.i houver excesso, dahi ··m 
deante, ct.~ to la a g"l', titicaçii.o. 

Art. 38. As faltas s·• cont.u·iin ú vi't • do li\"1'" do ponto, quo 
tleve haver em l'ada IJII'<!Ctot ia 1;,.,. I " ~era a;;'i;.!llaii•J pelos •·•li
pregados, assiu1 dul'unt·~ o )'1''111'-' r-o fJ"·•rlo "" hor:L que se seg•lir 
á marcad • par.,. começo 1(, ·S tr .. h.•l h· ''• coaw ua uccasião de se 
retirarem. tin•io o expe•liente do •lia. 

Art. 3<J. o d •~Co11l•• P"'' l'alt:•s int ·rpola•h:> uão compr<'hen
derá os dias feria lo-;: S"ll•lo, pt>l'ÚIIt, 'nc••es,ivas, <'OIIljlr<~hcwl .. t·ú 
todo:; os dias. 

Art. 40. A' ex<'epçii.o dos dimdnr···s g-eme~. que tuda\·ia de
verão compare.·er· regularmente á S"·~•·..tari<l,@ dos fnn'ôcionario~ 
do Gabinete, toJo:; os empreuadt•s e,tiio sujeitos [10 ponto. 

CAPlTl LO \ I [[ 

Art. 41. As licença,; ~~·r·iio cntiC•·di.Jas ans <>lllpt'cgntlo~. 011 por 
molestia provwia '1"" os inhti•n "" ex•·t·.,er""' os C;ll'f!oS, 011 qna l
quer outro ruoti\'n ]rhln e allen•l"'•·l. 

§ 1.0 A lio-en•;a C·•n ·e li la por· lllnti v o de m:1l•·~ra dá di•·nilo á 
percepção fio or.J .. nado "té sei:> flt•·Z•~s ,, ·le mei;H\e do ordenado 
por mais de sPis lllllz••s até doze. 

§ 2." .\ licenç• P~~' motivo qnn t1iio ~·i• molP.sti;, impo•·t • o 
desconto da q •:wta p •rt•· do Ol'dun:ut .. até I t'<'S lll•'Z•>,;: da mr-ta
do por mais de tJ•t•s até :-eis;"'' lt'<'S qu 1 tns par·tcs p .r m .. is 
de seis até nove, "ole torlo o ot·dpuado dahi )1111' d·~anle. 

§ 3. 0 gm nePhmna !lypothn~e a lk<lllo;\ dara direito ú pPr
cepção da gratificação d1J •·xet·c~o.·io 

Art. 42. O temp•l 'a lic.•nç • [ll'nrn~a<J,, ou de novo roncodida 
dentro de um anno. corrt.•do do d:a ""' 'l'li' hon'·"r t: nni11•t !o a 
primeira, será junto ao d:t ant •('o•clen!P on :uritJI'P.Iell!cs, atlm 
de Íitzer-se o desc.,nto dH qu•• tr·at., ":ntig-n ant••t·ior. 

Art. 43. Par-a for·m •r o maxi1110 de ,;eis meze~, dp que tt·at<t o 
art. 41 § 1°, dever·:i ser leva·l" P.lll e >nt' " t•'tll!•o da-; lic••tfl;as 
CODCedid IS peJOS dir<'CtorPS ljl~!':li·S. 

Art. 44. Esg-otado o t•;rnpo de n:rt anuo. maximn de11tro •lo 
qual po•l.'m as licenças ~et• CIIIWI'di l"s com ve11cimento, n••S 
termos rlos §§ 1° e 2• •lo al't. 41. "'' "'~' eoPr,....t .. r:·, lll),., lic<'lll:::l. 
com ord ·na•l•, uu par·t·~ •l· lledep"is qne t;n•t· dt•cotTi•lo 11111 at111o 
conta•lo rlo termo''" nltiona. 

Art. 45. T·•'l a licenç • cntewler-~··-fl,, cor~··e•l'da cnm a chu
sula de porler s ·r sr 15 l'la a oH 1~ aprnn •er ao lice!JI'i d0, denti·o 
do paiz. Quando for fóm do paiz, a licew;a e,;pt>citic:ml. 
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Art. 46. Não se concederá licença ao empregado que ainda 
não tiver en tra•lo no exercício do Jogar. 

Art. 47. Ficará sem etfeito a licença, si o empregado que a 
tiver obti-lo não entrar no goso della •!entro do prazo de um 
mez, a cont •r da data da sua publicação no Diario Otficial. 

Art. 48. E' permittido ao empregado que se acha no goso de 
licenç·t, renuncial-a pelo resto do tempo, com tanto que reassuma 
o exercido do seu logar. 

Art. 4!). O disposto nos artigos ant(Jcerlentes terá applicação 
ao empregwlo que perceuer simples 1Jente gratificação ou cujo 
vencimento foi' de uma só natureza, do qual duas terças partes 
sómente serão consideradas como ordenado. 

Art. 50. Não se considerarão renunciadas as licenças cuja 
interrupção provenha de serviço determinado por ordem supe
rior, ou de qualquer outro motivo independente da vontade do 
empt'egado. 

Art. 51. Ainda quando apresente parte de doente não tem 
direito a vencimento algum o empregado que, depois •In lindo o 
prazo da licenç 1. com ordenado ou sem elle, per'manecer fóra uo 
exercício do logar. 

No caso de cuntinmr impossibilitado de reassumir o exercicio, 
deverá pedir nova licença, que só lhe sera concedida, si ju,ti
ficar as faltas correspondentes ao tempo que houver excedido o 
da anterior. 

CAPITULO IX 

APOSENTADORIA E MONTEPIO 

Art. 5'2. Os empregados da Secretari:t só poderão ser aposen
tados quando se invalidarem no serviço da Nação, por molestia 
ou id<tde avançada, nos termos do deereto legislativo n. 117 de 
4 de novembl'o de 1892. 

Art. 53. Perderá a aposenbdoria o empregado que em qnalquer 
tempo, por sent..mça passada em julg-ado, for convenciuo de ha
ver, durante o exercicio de algum do:'! empregos, commettido os 
crimes de peita e de suborno, ou pratic odo qualquer acto de trai
ção, abuso de confiança ou revela.,:ão ile segredo. 

Art. 54. O montepio dos empregados será regulado pelo decreto 
n. 1045 de 21 de novembro de 1890, em quanto pelo Poder Legis
lativo não for revista a materia. 

CAPITULO X 

DAS PENAS DISCIPLINARES 

Art. 55. Os empregados da Secretaria, nos casos de negligencia, 
falta de cumprimento de deveres ou ausencia sem causa justifi
cada por oito dias consecutivos ou por quinze dias interpolada-
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monte durante um mez ou em dous seguidos, ficarão sujeitos 
ás seguintes penas disciplinares : 

}a, simples arlvertc·ncia; 
2a, reprehensão ; 
3", :;uspensão até oito dias. 
Estas penas serão impostas pelos directores geraes, a ultima 

com recurso para o ministro, podendo a primeira ser tamhem 
infligida pelos chefes de secção. 

Art. 56. Só pelo ministro poderá· ser determinada a suspen
ção, que exced~t de oito dias, do empregado comprehendido em al
gum dos seguintes casos: 

1.0 Prisão por motivo não justificavel; 
2.° Cumprimento de pena que obste o desempenho das fun

eções do empregado ; 
3.0 Exercício de qualquer cargo, industria ou occupação que 

prive o empregado do e:;:;tcto cumprimento de seus deveres ; 
4.0 Pronuncia em crime commum ou de responsabilidade, quer 

o empregado se livre solto ou preso; 
5.0 Necessidade d~ suspensão como medida preventiva ou de 

segurança. 
Art. 57. A suspensão, excepto a preventiva, determinará a 

perda de todos os vencimentos. 

CAPITULO XI 

TEJ\IPO DE TRABALHO E PROCESSO DO EXPEDIENTE 

Art. 58. O trabalho das diversas Directorias Geraes começara 
ás 10 horas da manhã e findara ás 3 da tarde, em todos os 
dias uteis. 

Art. 59. Poderão os directores geraes, por urgencia do ser
viço, prorogar as horas do expediente, ou mandar executar, em 
horas ou dias exceptmvlos, na Directoria ou fóra della, por quaes
quer empregados, trabalhos que lhes compitam. 

Art. 60. Para a verilicação da entrada e destino dos papeis 
haverá protocollos necessarios, comprehendendo: 

I. Numero de ordem e data da entmda; 
ll. Indicação do assumpto e procedencia ; 
m. Distribuição ao empregado encarregado do processo; 
IV. Data da remessa ao ministro depoi:; de preparado comple

tamente; 
V. Nota do despacho e data da expedição do acto respe

ctivo. 
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Art. 61. Os papeis serão processados e levados ao conheci
mento do ministro : 

I. Immediatamente, si contiverem assumpto urgente ; 
n. Em prazo não excedente de 15 dias, salvo quando tiver de 

ser ouvida qualquer outra Repartie<'io, ou quando a gravi
dade do assumpto ou accumulação de serviço exigir maior espaço, 
caso em que o director geral deverá participar ao ministro. 

Art. 62. No processo dos papeis além do extracto ou resumo, 
quando for preciso, á vista da complexidade ou extensão da ma
teria, e tias informações e pareceres, os empregados r·eferir-se-hão 
aos prectldentes e estylos ou tradição da Directoria Gtlral, jun
tando quaesquer papeis, mesmo findos, para esclarecimento do 
assumpto. 

Art. 63. Os pareceres deverão ser claros, concisos, isentos de 
prevenção ou animosidades pessoaes e de incidentes estranhos ao 
objecto em esturlo, caLenrlo aos directores geraes mandar, por 
despacho, cancellar os que forem oppostos a esta indicação. 

Art. 64. As communicaçõ ~s de nomeações, demis,ões, aposen
tadorias e licençns serão substituídas pelas puiJlic<~ções feitas no 
Diario Otficial e as de posse e exercício pelas verLas ou decla
rações escr·iptas nos respectivos títulos, além do competente 
lançamento das notas respectivas nos livros de assentamento, e 
os attostados de exercício, quandv requeridos. 

Art. 65. E' di~pensado o registro : 
I. D;1s leis e dos decretos numerados, dos regulamentos e 

instrucções ; 
li. Dos avisos e officios, cujas minutas serão classificadas sys

tematicamente e encadernadas. 
Art. G6. Incumbe ás secções na parte relativa aos assumptos 

de su;1 competencia: 
§ l,o O registro da entrada de todos os papeis e distribuição 

destes pelos empregados. 
§ 2. 0 A guarda dos livros e papeis relativos a negocios pen

dentes. 
§ :3. 0 O exame dos negocios e as informações e pareceres, afim 

de subirem á pr·esença do ministro. 
§ 4. o A rl'dacção dos actos e correspondencia official, segundo 

a decisão dos poderes competentes. 
§ 5. 0 A organização das bases para os contractos. 
§ 6. • A collecção das minutas dos actos otilciaes. 
§ 7. o As certidões de papeis que ainda não se acharem no ar

chivo. 
§ 8. 0 Os elementos para a organização do orçamento do Mi

nisterio, e em geral para os trabalhos da contabilidade e para o 
relatorio do ministr·o. 

§ 9.• Os actos relativos á nomeação e demissão dos empregados 
respectivos e das repartições dependentes. 

§ lO. A remessa, para o arch1vo da Secretaria, dos papeis re· 
lativos a negocios findos. 
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CAPITULO XH 

NORMAS E FORMULAS RELATIVAS AOS ACTOS EMANADOS DOS Po

DERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO E AOS ACTOS DO MINISTERIO 

Art. ü7. As leis e resoluções adoptadas pelo Congresso Na
cional :;er·ão publiclluas por de~reto (Constituição, art. 48, § 1•), 
assim redigido : 

«O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
·: c Faço s tber que o Congresso Nacional decretou o eu sancciono 
a lei seguinte : etc.» 

Art. 68. As leis e resoluções da competenciaprivativa. do Con
gresso Nacional serão igualmente publicadas sob a seguinte for
mula: 

«O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou a lei ou resolu

ção seguinte : etc." 
Art. 69. Na correspondencia do Poder Executivo com o Legis

lativo obser·var-so-hão as seguintes norm.ts : 
§ !.• Tratando-se de actos de natnt•oza politba ou propostas 

do Governo Federal, a Mensagem do Presidente da H.epublica 
será transmittida ao presi<lente da Camam ou do Senado com 
uma nota do ministro. 

§ 2.• Nos casos em que o Presidente da Republica haja de 
pre8tar informações exigi las pelo Congresso, e estas dependendo 
do 1\linister•io, serão ti·ansmitttdas em aviso e em nome do 
mesmo Presitlente. 

§ 3. o A remessa de p 1peis relativos a simples expediente e 
demais communicações tlo mini:ltro far-se-hão por aviso ao 
secretario d.~ qualquer das Camaras. 

Art. 70. Serão numerados os decretos do Poder Executivo, 
excepto os referentes á nomeaç"lo, demissões e aposJntadorias de 
empregados. 

Art. 71. Os netos do Poder Executivo que rleverem ter a 
fórma de decretos, numerados ou não, serão expedidos com a 
assi~natura do Presidente rla R.epublica e do ministr..>. 

Art. 72. Os decretos de nomeação ou demissão serãn redigidos 
do seguinte modo: 

«O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Resolve, etc. ,. 
Nos títulos do Ministerio observar-se-ha a formula: 
« O Ministro de Estado dos Negocios da In•lustria, Viação e 

Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica, resolve, etc.» 
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CAPITULO XIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 73. O ministro, por despacho em expediente, designara 
as Directorias Geraes em que devam servir· os empregados da 
Scct·otada o essa desiguação será considerada delinitiva. 

Art. 74. Não se concederão mais as gratificações autorisadas 
pela regra 7a do al't. 28 do decreto n. 2748, de 16 de fevereiro 
de 1861, aos empregados que, depois de 30 annos de serviço 
publico, c·.Jntinuar·em no exercício de seus Jogares. 

Art. 7:J. As Dircctorias Goraes são repartições distinctas e in
dopender,tes entre si, immediatamente sub ,rdinad~s ao ministro. 

Art. 76 De 15 de dezembro de cada anno até 15 de fevereiro 
subsequente, os directores geraes poderão dividir o respectivo 
pessoal em turmas pa!'a o goso de 15 dias de fé!'ias. 

Al't. 77. Os empregados actuacs que não lorem incluídos no 
quadr·o do pessoal da Secretaria, ficaJ•Jo addillos e deverão ser 
readmittidos nas vagas que forem occorrendo nas cl>.tsses re
spectivas, preferindo-se, Fara isto, os que por accesso puderem 
ser nomeados, attenta a pratica do ramo especial do serviço a 
que pertencer o Jogar vago. 

Art. 78. Ficam rerog,tdas as disposições om contrario. 
Capital Federal, 22 de novembro de 1892.-Ser;:;edello Con·íJa. 

DECRETO N. I 143 -DE 22 DE NOVEMBRO DE 1892 

Approva os planos e orçamento das obras de melhoramento da porta de 

S. Salvador, no Estada da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ás disposições do decreto n. l2J3 de 3 de janeiro de 
1891 que autorisou a consti'Ucção das obras de melhoramento do 
porto de S. Salvador, no Estado da Bahia, e de accordo com o 
decreto n. 935, de 9 de junho de 1892, resolve approvar os planos 
e orçamento dos referidos melhoramentos, na importancia de 
33.599:847$, apresentados pela Companhia de Docas e Melhora
mentos da Bahi''• cessiouaria do respectivo contracto, ficando, 
porém, dependente de approvação dos Ministerios da .Marinha1e 
Guerra o traçado em planta do quebra-mar exterior, que no pro-
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jecto começa no Arsenal de Marinha e passa pelo forte S. 1\Ifl,r
cello, n·t parte quo intot·essar directamonte úquelles estabeleci
mentos nacionaes. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Serzedollo Corrêa. Ministro 
e Secretario do Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 22 de novembro do 1892, 4° da Ropublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:;edello Corrêa. 

DECRETO N. 1144 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1892 

Revogn. o decreto n. 154 de 18 de n.bril de 1891, nn. pn.rt~ em que n.utorisou a 

desapropriação por utilidade publica do engenho Bulhões, no Esbdo de 
Pernambuco. 

O Vice-Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil 
resolvo declarar sem atreito a tlesapropriação por utilidade pu
blica do engenho Bulhõ·~s, autot'isada, juntamente com a de 
outros, pelo decreto n. 154 de 18 de abril do anno passado, para 
o alargamento da área do nucleo colonial de Suassuna, no Es
.tado do Pernambuco. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
·O Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 22 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Se1·zedello Co1·r~a. 

DECRETO N. 1145 - DE 22 DE NOVEM'BRO DE 1892 

Abre ao 1\linisterio do Interior um credito extraordinario para continun.ção das 
clespezas com recenseamento. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que expoz o Ministro dos Negocios do Interior re
lativamente á insufficiencia do credito de que trata o decreto 
n. 775 de 16 de setembro de 1890, para as despezas com o se
gundo recenseamento a que se procedeu no dia 31 de dezembro 
do referido anno, resolve, de conformidade com a disposição do 
art. 4•, § SO, da lei n. 589 de 9'de setembro de 1850, abrir novo 
credito e::rtraordinario, na importancia de sessenta e nove contos 
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setecentos e quatorze mil quinhentos e oitenta e cinco réis 
(69:714$585), destinado á construcção das despezas daquella na
tureza até ao tlm do corrente exercício. 

Capital Federal, 22 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1146- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1892 

Elimina na clausulas 3a e 4• das que baixaram com o decreto n. 919 de 2 da 
julho do corrente anno. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo Do que requereu a The D. Pedro Golrl Mining Com
pany, limited, devidamente representada, resolve eliminar as 
clausulas 3• e 4• das que baixaram com o decreto n. 919 de 2 de 
julho do corrente anuo, pelo qual foi a mesma auto risada a func· 
cionar nesta Republica. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 22 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedelto Corréa. 

DECRETO N. I 147 -DE 25 DE NOVEIIIBRO DE 1892 

Crea mais dous batalhões de infantaria, sendo um do serviço activo e outro da 
reserva, de guardas nacionaes na comarca de Itabaiana, no Estado de Sergipe. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unko. Ficam creados na comarca de Itabaiana, no Es· 
tado de Sergipe, mais um batalhão de infantaria do S3rviço activo, 
com quatro companhias e a designação de 46°, e um batalhão do 
serviço da reserv<t, com igual numero de companhias e a designa
ção de 7°, os quaes serão organizados com os guardas qualificados 
nos districtos da mesma comarca ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 25 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 



DECRETO N. 1148- DE 25 DE NOVEMBRO DE 1892 

Desliga das brigadas de infantaria da Guarda Nacional 'destâ Capital o f o, 2•, 
SOe 40 batalhões do serviço da reserva, e com ellàs consUtuo uma brigada do 
mesmo serviço. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe representou o general commandante su
perior da Guarda Nacional desta Capital, decreta: 

Art. 1.• Ficam desligados das brigadas de infantaria da Guarda 
Nacional desta Capital, 0 1•, 2•, 3° e 4• batalhões do serviço da, 
reserva, e com alies constituída uma brig-ada do mesmo serviço; , 
continuando os referidos corpos a pertencer ás respectiv~ts re
giões, de conrormidade com o disposto no art. 9°, ultima parte, 
do decreto n. 1121, de 5 de dezembro de 1890. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 25 de novembro de 1892, 4• da Republica, 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lo~ o. 

DECRSTO N. 1149- DE 25 DE NOVEMBRO DE 1892 

CrM mais dous batalhões rle guardas naeionaes na comarca de Granja, nu 
Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Ficam creados na comarca de Granja, no Estado 
do Ceará, mais dous batalhões de infantaria de guardas nacionaes 
do serviço activo, com quatro companhias cada urri e as desi
gnações de 95• e 97•, os quaes serão organizados, o primeiro no 
termo de Granja , e o segundo no districto de Acarabú, perten
centes á referida comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 25 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 
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DECRETO N. 1150- DE 25 DE NOVEMBRO DE 1892 

Crea mais um bata.lhiio de tnfan~ria daJpy,.~ .. ~~.~~~·~~de. 
Camoeim, no Ea~o do .o.-r~;' · 

o Vice-Presidente da Republica dós EStados tJnidoâ do'' Bràzil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. l'ba creado na comarca de Camocim, no Estado 
do Cea•·à, mais um batalhão de infant:tria de guar<las nacion•es
do serviço activo, c.>m qu;otro companhias e a designação de 960, 
o qual sera org;tnizado no termo de Camooim, pertencente á. re
ferida comarca ; revogadas as di8pOSições em contrario. 

Capital Federal, 25 de novembro de 1892, 4• da .Repoblloa. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fer~Lobo. 

DECRETO N. 1151-DE 25 DE NOVEMBRO DE 1892 

Cre:t mais dous batalhões de inf.-tntaria de guardas nacionaes na. comarca do 
C rato, no Estado do Cea.rã.. 

' );é 
O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unid.os do Brazil 

resolve decretar o s··guinte·: 
Artigo uni co. Hcum creados na comarca do Crato, no Estado 

do Ceara, mais dou• b<ttalilões de infantaria de guardas na
cionaes do s~rviço activo, com quatro companhias cada um e as 
designações tle 1!8• e 10<•, os qua.Js serão organizados, o primeiro 
no rfistricto de Barbalha e o begundo no de S. Pedro do Crato, 
pertencentes a referida comarca, revogadas as disposi~ões em 
contrario. 

Capital F~deral, 25 de novembro de 181!2, 4• da Repoblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1152 - DE 25 DE NOVEMBRO DE 1892 
. . 

Crea mais cinco batalhões de infantaria de guardas Uaciona~s · na cômarc~ do 
Jardim, no Estado. do Ceará.. 

O Vice-Presidente da Republica doS ~Mos Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: · .'• ' . 

Art. 1.• Ficam creados na comarca do'l~lm, no ""'tado do,. 
Ceara, m>Lis cinco batalhões de iutantarla de guàrdas hacio~, 



ACTOS DO PODBR EXECUTIVO 

do serviço activo, com quatro companhias cada um e as designa
ções de 103 ·, 104•, 105•, 106• e 107•, os quaes serão organizados: 

O 103°, no município do Jardim ; 
Os 104° e 105° no município de Milagres; 
O 106° no municiJliO de Brejo dos Santos; e 
O 107° no mumcipio de Porteiros, todos pertencentes ã. 

referida comarca. 
Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 25 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1153- DE 25 DE NOVEMBRO DE 1892 

Crea mais tres batalhões de inFantaria de guardas nacionaes na comarca de 
Sobral, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fic:\m creados mais tres batalhões de infantaria 
de guardas nacionaes do serviço activo, com quatro companhias 
cada um e as design;~ções de 99"; 1000 e 101•, os quaes serão orga
nizados no districto de lpú, pertencente á mesma comarca;. 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 25 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1154 - DE 25 DE NOVEMBRO DE 1892 

Réorganiza a Guarda Nacional da. comarca de Itaborahy, no Estado do Rio· 
de Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. I.• A Guarda Nacional da comarca de Itaborahy, no 
Estado do Rio de Janeiro, compor-se-Ita de um commando supe
rior que será organizado com os actuaes 3° batalhão de infantaria 
e 2• da reserva, reduzidos a quatro companhias cada um, e mais
dons batalhões de infantaria, ora creados, tambem com ~uatro 
companhias cada um e as designações de 44• e 45•, e um drto da 
reserva, com quatro companhias e a designação de 22°. 
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Art. 2.• Os batalhões ora creados serão organizados com a 
força excedente dos actuaes. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 25 de novembro de 18~2, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIX01'0. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1155-DE 25 DE NOVEMBRO DE 1892. 

Reorgoni7.a a Guarda Nacional da comarca de Jundtahy, no Estado de E. Paulo. 

O Vice-Presidente da Repul.Jlica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica organizada a Gunrda Nacional da co
marc t de J undiahy, no Estado de S. Paulo, a qw~l se comporá 
do batalhão de infantaria n. 134, do 62• batalhão da re>erva 0 
do 41• regimento de cavallaria, já creados, e de mais um batalhão 
de infantaria com a designação de 16,•, ~om quatro companhias, 
que se organizará com os guar·d,ts qualificados nos tlistrictos da 
referida. comarc;t; revogadas as disposiçõc~s em contrario. 

Capital Federal, 25 de novembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 

DECRETO N. 1156-D& 25 DI~ NOVEMBRO DE 1892 

Crc1. mais um IJntalhli.o de infltnta.ria dJ serviço nctivo de guardas n3cionnes, 
na comarca da Capella, no Es~ado de l'"ergipe. 

O Vice-Presidente da Republica do3 Estados Unido3 do Brazil 
resolve deGratar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca da Capella, no Estado 
de Se1•gipe, mais um batalhão de infantflria do serviço activo, 
com quatro companhias e a designação de 45•, o qual será orga
nizado com os guardas qualificados no município de Seriri, da 
mesma comarca; revogadas as disposições.em contrario. 

Capital Federal, 25 de novembro de 1892, 4" tia Repu'Jlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Femanclo Lobo. 

Poder Executivo 1802 60 
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D!·:CRETO N. ll:íi- DE 2 DE DI'ZE~lillW DE lS\)2 

O Vice-PI'esitlente tla Rcpuhlica dos E:;tados Unidos do Brazil: 
Usando da attribuição quB lhe compete pelo art. ·1S, § 1", da 

Con::;tituição, resolve decreta1·: 
Art. 1.• Nos embargos aos accor,Jiíos dn. Côrte de .\ppellnção 

serii.o g-uard~dos os termos tlo ~·rt. GG3 do decreto n. 737 de 25 
de novembro de 1850. 

Art. 2. o Não são admissíveis segnmlos embargos, ~a h o os Je 
declaração e de re::;tituiçiío i11 iutegntm. 

At-t. :~.· Os accortlãos po•lem ser embnrgados dentro do tempo 
de cinco dia~, contados da data da intimação. 

Art. 4.• Cada uma das pnrtes terit vista dos auto~ por 10 dias, 
para impugnação e sustentação. 

Art. 5." Os embargos, sendo de nullidadB rln. ser:tença, serão 
jnlg.<d0s pelas camaras reunidas (decreto n. !030, tle l-1 de no
vemhro de 1890, art. l4R). 

Art. 6.• Sendo os embargos infringentes do julgatlo, o julga
mento se fará pelos mesmos juizes qu.J profet·irau! o accot·tlão 
embargatlo. 

Art. 7 .• Si nos em\mrgos ~e al!eg~\r cumulativn.nwnte nnlli
da•lc' c materia inft•ingcnte ob sentenç;l, o julgamento não se 
scintlir:i, e será nos termos tlo art. 5• dest:3 decreto. 

C:1pital Federal, 2 de dezembro do 180:?, 4° tb Rcpnhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenwn ·o Lu/10. 

Sr. 7\f,trcchal Vicc-Presiolentc d:t Rrpublica,- Da nxpostçao 
que vos foi presente a :22 de março tlo corrente anno, e precedeu 
ao decreto n. 770, constam o;; llloth·os pelos quaes l'oi de mister 
nbrit' um credito extraot·dinario, vb-:lo não poder, ent conse.1nen
ci<t d~t d;sposição tlo art. 20, § 1•, da lei u. :~140 de :lU de outubro 
ue 1882, adoptar-se naquella época, a, providencia de nm credito 
supplemenbr a vet'b<t- Soccorro,; !JUllliCOS,- a qual ha,·ia titlo 
appliea.ção logo depois de decorridos os primeiros mezcs do exer
cício, eomo sóe acontecer, attento o caraeter imprevisto, sempre 
revestido pelas occurrencias ndtuinistrativas, a que cnm tal verba 
tem de attender o Ministerio a men cargo. 

Além das providencias mencionadas uo relatorio que vo3 olirigi 
a 22 de "bt·il seguinte, executadas, como sabeis, outr:1s qnc •li
recta ou indil'cctameute se relacionavam com o po::sivl'l melhom
mento das condições s:mitarias dosta Capital, felizmente obtido no 
decurso do anuo, foi tambem prestatlo irrcfra;;avelmoute avultado 
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auxilio á 1\lunicip:tlitla•lo para attenuar os eJTeitos da crise pro
duzida pela carostht dos generos alimentícios de primeira neces
sidade e adaptada:; varias medidas com o intuito de prevenir :.t 
invasão do cholera-morbus que no meiado do anno se propagava 
por varios paizes d<t Europa, em facil e constante communicaç5,o 
com o nosso. 

Foi por isso !lm;pendida quasi a tota\i1latle da quantia do 
a!lndi1lu cr'e11ito, não obstante ter si<lu l•lV:ula a conta do da Ycrbtt, 
- Soc.~orro> publ\cos- a despeza que igualmente f.Ji preciso etre
ctu:tr em varios pontos do territorio nncional, especialmenhl no 
liltoral de alguns Estados, como Pará, Pernambuco, Rthht e Rio 
G1·ande do Snl, para, attender ao Sn!'vi-<o srtnital'io marítimo 
em<teado pel:L Uni<lo ; o que tndu se verili;a pela,; demonstmçõos 
juntas. · 

ura, não po~lendo deixar de ser paga, nté ao tlm <.lo exercício, a 
dcspeza !'eifa nos Esbulos, nem deven•lo ser adiadns algumas •las 
merlidas iniciadas nesta Capital, soh pena de impt'otleni<lade, llP::<te 
ui ti mo ca:;o, d•JS resultados promovidos com sacriHcio dos cofres 
pnhlicos, tae:; como: as que se referem a obras autori,;:11las 
e que c:;ti'iu em andamento nos laza.retos. hospitaes de i,olnmento, 
l!ospitaes maritimos, Hospicio de Alienados, ao ser\-iço de irrig<t
çi'io das ru tS dc8ta cidade, emquauto não se verifica a su:t trans
fereneia para a :\Iunicipalhl:ule, e a outras: cabe-me JH'opor-vos, 
em conl'l•rmi•tulo 1lo a!'t. 1", § 2", da lei n. 3·j, de 2li de Jtneiro ul
timn, combina•\a c"m a de n. :3140, ue :::o de outubro de 1882, a 
aheetnm 1lo um credito ~upplementar a l'IJfcrida verua - Soc
conos puhlico3 -, na importancia de 3.00iJ:IJOO;:; afim de cobrir 
o exc~·~~o ll•J rlesprJza no! la, verilie:tdo o occot'l'er :tté ao encerra
mento do exercício vigente a varios set·dçus ur;;entes, classiri
c;v(o,; uo citado decreto n. 7i0 de 22 de março. 

A' vossa a'3~ig-natura, tenho, pois, a honra de snbmetter o acto 
respectivo. 

Capital Fetleral, de d'lzmnbro de 18G2.- Fe;·1vmr/o Lobo. 

DECRETO N. 115'3- DE 2 DE Dlmmmw DE 1892 

.\ln·(', 1''1r C'mt:t •lo \fini..;teri0 tlo Interin1·, o credito supple•::cntar 1le 3.nr;n:IHIO"' 

ú Yei':Ja -8oc~0rros pnblicos- do excrcici11 ,]p 1~'. 1 :!. 

O Yice-Pr••sidente 1la Republica dos E;t:l'los Unidos do Brnzil, 
atten<l<JII<lo ao qnn expoz o ;\linistl'o de l~sttulo dos Negocin; do 
Interior, relativamente a 1leficiencia não so do cre•lito votado no 
§ 15 do art. 2° cl:t lei n. 2G, de :~o ele •lnzemhi'O de IS~ll, m:1s tam
bem do 1le qnn trata o 1leereto n. 770, de 22 de m:wço do corl'r:Ilte 
anno, l'esol v e, na ronformi1lade da autot'isação conl'erit! t no~ 2• do 
art. 1• tia lei n. 3G, de 26 de janeiro ultimo, co•nl.oinado com a de 
n. 31 !0, •Je 30 de ontnbro de 1892, abril' o crctlito supplemcntar 
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d&. 3.000:000$ á verba- Soccorros publicas- do exercício de 
18\12, alim de col.Jrir o exceSI:!O de despeza vei'ilicado nessa verba 
e .. occorrer, atá ao fim do ex e r •icio.vigente. a algumas •.I e caracter 
UI'O'ente,e· iúadiavel com providencias autoris<~das pol' conta do 
cit~o decreto n. 770 e jà iniciadas. 

Capital F:ederal, 2 de dezembro de 1802, 4° da Repui.Jlica. 

FLORIANO PIUXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 

namon,straoã.o do estado do cvedito da verba ~ Soccorros pu
. blic6s - do exercicio de 1892, a contar de 1 de janeiro até á. 
presan,te data . 

.1\:•.lean tamento feito ao almoxarife · do !azare to 
da ilha Grande para occot•rer ao p:•gamento 
do pe;;soal extraorJinai·io, dm·ante o exer-
cício ...................................... .. 

Idem, idem, ao inspector g-eral de sau,le dos pot'
t.o:> para occm•rer, mensalmente, ao pagarueuto 
do pessoal empregado no se1·viço lte remoção 
e; incineração do lixo na ilha da Sapucaia .... 

Grn.tiHcação ao Or. Jo:HJUim Q. Netto !I! achado, 
the;tl dos ser\·iços d;t limpeza. das praias, re
mo~~:"ío o in~ineraçilo rio lixo na illm da S:t
pu.:aia, na rar.ão do 100$ mensacs, to lo o ex-
m•cicio •................................... 

Q.uanti<t posta á dispcsição dn l\Iinisterio tia 
AgTicultura para. as obras de aterro de varios 
pnutos do antigo leito do rio Macacos e pr·o
longarnento dos boeiros da estrada de D. Cns-
torina ................................... .. 

Idem paga a .J. H. Lang, proveniente de des
pez:\s com a. remessa de apparelhos tl ·stinatlos 
a in~tallação de poços artesianos ........... . 

De~pezas fditas po1• bortlo tio relocatlol' Lolizb(l e 
rh lanch:t da capitania do porto do Esta• lo rle 
S.•nta Catharin:\ ........•..•............... 

Fl>t·necimento de materiaes para a iu:;tallação 
do serviço provisorio de ernuarque e desem
ktr•1ue de en formos no c t es da praia tle 11. 
Manoel, nos funtlos do D3sinfectorio Central, 
e:n j:llleit·o, ...........•................... 

l<},)m, idem, para a construcç-ão de nnm ponte, 
na praia de.D. M~noel, do emba.I·qne de en
fermos que .se.destinam ao hospital tle isola-
lll9nto, em janeiro........... . •.........•. 

lndemnização ao Ministel'iio ela Marinha da irn
portancia, de sobresalentes, despendida pela 

l: 600~000 

12:000$000 

1:200$000 

5:000~000 

I: 144::::037 

l :033::;0()2 

LO: 000~'000 

i:900$000 
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lancha 1la flotilha do Amazon·1s, durante a 
vh1gem •tue fez á foz do r·io Solimões ........ . 

:\juda de cu:, to paN despezas de viag-em e de 
primeiro e~tabelecimen to concedida ao in
spector· st' nllnrio de navios, Dr. Alfredo de 
:l\lcllo e AI vim, designado para exercer em 
commi::\~ã<l o loga.r rle inspcctor de saude do 
porto do Esbdo da Bahia ..................• 

Hospital de Santa Barbara : 
Folhas dos mPdicos auxiliares 

e ser·vont• ·~ele pllnrmacia, de 
ja.neiro a mwço........... ,I·: 1"37$068 

Folha do pes:>oal de mergulha
dores encarregado de con
ce•·tar o encanamento d:t 
agua, submar-ino, e r.•spe
ctivo nlug·nel<lo apparelho, 
dons dias 1le fevereiro. . • . . • 1 i2$5 00 

Fornecimento3 feit0s pnra as 
dive!'sas ohl';lS <lo hospital, 
em janeit•o o f'c·1ereiro...... 7:07(\$::160 

Hospital de S. Sebastião : 
Follw d., pes,;onl extraordi

nario, em J•neiro e reve-
rei ro . . .. . . . . . . . • . . . . . . .. .. ·e: C45'$392 

Fornecimento de uma bomba 
para melhorar o abasteci-
mento de agua, em jnnei1·o. 1: 045.~000 

Despeza coro n augmento d:t 
.parte do edificio do hnspital 
à rouparia, em mnrço...... 4:000$000 

Ihspibl •le Santa lsalJel: 
Folha do pegsoal superior ex-

traordin;•rio, em fevereiro.. 3:536$i99 
Idem tio pAssoal subalterno 

extraor•linario, em janeiro e 
fevereiro.................. 2:i58$026 

Fomecimentos edmordinar~)S 
feito.i em janeiro.......... 12:298$640 

Féria de operarios que traba
llwram nas obl'as·de abaste
cimento de ag-ua, reconstru
cção das enferma.rirs da ala 
esquerda e construcção do 
desinfectorio. em fevereiro. I :388$350 

Idem, idem, nas obras de con
strucção da enfermaria de 
madeira debtinada a conva
lescentes, em janeiro e fe-
vereiro • • . • • . ... • . . . . • . . • • • 6:755$000 

0!9 

612$50(} 

500$~0(} 
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Fornecimentos fdtos para ns 
ditas obras, em janeiro e fe-
vereiro ••....•.•..•....•.•• 

Construcção ela ponte necessa
ria ao serviço elo hospital, 
primeira prestaçffo ••..••.•• 

Aluguel de urna lancha, em 
janeiro e fevereiro .••..•..• 

Lazareto da ilha Grande: 
Folha do pesso:tl extr<tnurne

rat·io do serviço sanitario e 
administrativo, em janeiro e 
fevereiro •....•...........• 

Idem do pessoal jornaleiro, em 
janeir·o e f e vcreir·o ....••••• 

Fol'necimentos extraordinarios 
feitos em jnneiro e feve-
reit•o ......••.•.....•....•• 

Alug~el do rebocador Daun
tles em servi<;>o quarentena
rio, em janeiro e fevereiro .• 

Enf,wmarias fluctuantes e 
lanchas Feliw llfartins e JJf iloca: 
Folha do pessoal, em janeiro e 

fevereiro .••.•...•.....••.. 
Serviço da il'l'igaçilo da 

cidade: 
Acquisiçiio de 10 parelhas de 

bestas, em março .........• 
Serviço de lavagem das 

galerias de aguas pluviaes: 
Folha do pessoal, em janeiro 

e fevereiro •.•..••.•.....•. 
Transporte de matcrines, em 

fevereiro ••..•.•..••....••. 

Instituto Bacteriologico : 
Folha de operarias que traba

lha.ram nas obras do insti
tuto, em janeiro.... . ..••• 

Fornecimentos feitos em ja-
neiro .••.•.•...••.•.....•. 

Inspectoria Geral de Hygiene: 
Folha das gratificações extraordi

narias, na razão de 1/3 dos re
spectivos vencimentos, do pessoal 
da secretaria, em fevereiro e 
março ....•.•..•.•..•...•.•..• 

8:184$910 

I0:000$000 

7:200$000 

933$332 

960.3000 

3:248$40:> 

15:300$000 

I :446$250 

665$000 

356$000 

798.';;180 

I :475.$548 

52:121$725 

20:441$797 

4:050$402 

0:000$000 

2:111$250 

1: I54$l80 
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Follt · das ~r·atiflcaçõ3S dos clel~
gados de' ltygiene em comm is~ão 
exte:vwdin •riit, em fevereiro... 3:974$131 

FtJrnecirn"nto rle um.L lancha, r•m 
fevereiro...................... ::!0:000$0\l9 
Serviçl) rh tr.utsport<:J de rloentes: 

Foi h a tln p:;~,;oa l cxtraorl!ill:tl'io, em j meiro e 
fovercir·o ................................. . 

Alugnnl de um hote para co!lllncção de enferm~s 
de felwe nmarella, !]Ue do cne,.; Pharoux sao 
removidos p:wa a cnfcrmari<L ilnctnante, em 
janeiro c fevereiro .............•..•........ 
Estaçio central de desinfecção: 

Fvlha do pessoal extmordinario, em janeir0 e 
Lver'iro ..•..•...•..........•......•..•.• 
lll~;tde ParJnetá- Serviço d.; desinfecção, lim

peza dns prni:ts e ent.erramento de algas : 
Folltn. de emprP7ados, em f6vereiro .......••.• 

l!hn. rl• Sn pu caia- Serviço de remoç1io e inci
nnrnção do lixo: 
Fér·in rl·~ O[Jfll':lrio,, em jan1iro e fwereiro .•.•. 
Mem i•lern quo trabalhnram nas obr:1s de cana-

lisnção de a·..:u:t prm1 a ilha, em fevereiro .••.. 

Cre·litos 
A ppr.JVados: 

Pará .....•...•..•... 
1\lar;tnhã'l .....•....• 
Parahyha .. ······'·· 
PernarnbucJ ........ . 
Ala7óas .•..........• 
Serg-ip~ .........••.. 
Bahia .•.........•... 
S. Paulo .......... . 
Par:1nit ............ . 
Santa Catlwrina .... . 

A utorisados : 

l0:2G4$rJ80 
5:00~>$001) 
5:000$000 

16:90;):1;417 
l :71 l!l;'lGI) 

1 o: 000$1100 
51: 1~9~41;) 
8:2002;000 

::l:l: 906$775 
1: 2;:)~<!;70;) 143:312~?52 

Pnrá............... 80:000$000 
C)ará.............. 2:000";000 
Bahia............... 80:P00~000 162:000$000 
Creditos em Londres ......••.•••............... 

Crerl.ito da lei ••..••••.....••••.•..•• 
De fiei! nesta da ta .................... . 

951 

35:449$670 

1:52~$8:)!) 

4:819$995 

G?$068 

17:342$14u 

21f1!!;000 

207:520$021 

310:382$252 
9:56:1~284 

522:465~;)57 
100:0'1()<:;()()0 

4!2:4ti::J:l;557 

Tercr1irit s~cçoiio dn, Secretnria rlfl Est>vlo dos Neg-ocios rlo In
terior, 24 d11 nflvembro de 1892.- O 2• otflcin.l, Jo,io rle Ca~·vn.lho 
e Sou;a.- Visto- O director de secção, Ped1·o Guede-<.- Visto 
-O director geral, Cope1·tin.1 do Amm·a~. 
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Demonstração, na presente data, do estado do credito extraor
dtnario de que trata o decreto n. 770, de 22 de março do 
corrente anno. destinado a occorrer a todas as despeza.s 
que por sua natureza entendam directa ou indirectamente 
com o melhoramento do estado sanitario desta cidade. inclu
sive os reparos nos hospitaes de isolamento e no lazareto da 
ilha Grande. outrosim ás que se referem ao auxilio que o 
Governo da União tem de prestar á Municipalidade do Dis
tricto Federal. na realização de providencias tendentes a 
attenuar os atreitos da carestia dos generos alimentícios. 

Diversas despez3s: 
Gratificações ex.traordinarias concedidas, por 

uma só vez, ao Dr. Francisco da Co81a Bnr
ros Pereira das Nevl'S, a Antonio Garcia 
Gil Pimentel e a Joi'io Jo~é de Lima, em re
muneração dos serviços prestados, pelo pri
meiro n t qualidade do medico e 1:elns ou
tros na de auxilhres do mesmo doutor, por 
occasião de serem recolhidos ao laz·,reto da 
ilha Grande os p<~ssngeiros do paquete An
dnfa Doria, no qual ~e desenvolveu a dyph
teria, sendo : 1:000$ ao primeiro, 500$ ao 
segundo e 250$ ao terceiro ......•........• 

Quantia paga, por uma só vez, aQ engenh·~iro 
mecanico John D. H.ouerts, como indemnizaçiio 
correspondente ao per-iodo decorrido de ja
neiro a abril ultimo:;, para o fim de se incum
birem, elle e seu ajn.Jante, da experiencia que 
o Governo pretendia fazer com os machinis-, 
mos especiaes, re1ati \·a mente ú perfuração uo 
poços instantaneo~ ...................... : .. 

Gratificação conceJirla, p0r uma só vez, ao 
tenente-coronel do engenheiios Francisco 
1\larcellino de Souza, Aguiar, pelos servi<;ns 
que prestou na org:m!zação do p~jecto do 
novo quat·tel do Corpo de Bombeiros, na 
parte relativa á accommodaç,'io do matel'ial 
que se destina á inigação da cida1le ......•.. 

Idem ao engenheii•o Evarbto Xavier tia Veiga, 
incumbido não só de examinar todas ~s con
strucções qne se estão fazendo em vai'Íos 
pontos da cidade por em prezas concessionarias 
de favores para edificação de casas destinadas 
à habitação de operado~ e classes pobres, 

.mas.tambsm de dar parecer sobre o estado 
das mesmas construcçt:íes e a execução dos 
respectivos contractos, na razão de 500$ 
mensaes, até ao fim do exercício .••.••....• 

Adeantamento ao capitão ajudante e fiscal 
interino do C Jrpo de Bo,:nbeiro3, Antonio 

1:750$000 

3:000$000 

206$451 

3: i50$000 
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Vasconcellos de Menezes, para occorrer ao 
pagamento doS Vencimell f OS do p~~Soa! Plll
pregacJO no serviço de irrig;Jção da cidade 
(16:000$) e ils rlespezas de prompto paga
mento (I :000$000) .•.•.........•....•.•....... 

Adcantameuto ao Dr. Jo~é Augusto da ltoch~t 
Almeirla, dlrrctor d•) Hospital Marítimo de 
Santa Isabel, vartt occnrrer, mensalmente, ao 
pagamento rlos vencihJento.; do pessoal subal
terno fixo e cxtraordinal'io rio ho~pital .••.•..• 

Irlem ao almoxarife do lazareto da ilha Gr•llltle, 
para occorrcr ao pag<tmento do pessoal extra-
ordinario ................................... . 

Indemnização ao Miuisteriodas Relações Exteriores, 
da quantia despendida com a expedição de tele· 
grammas di!'igi•los ao ministro tio interior pelo 
consul geral do Brazil em Pal'is, sollre o estado 
sanitario dtt cidade ..•...•.............•..... 

Quantia P••Sta a disposição d•J .Mi11bterio da Agri· 
cultura para pagamento da féria r\o;; operarias 
que trabalharam, nos mezes de jnnho e julho 
ultimos, nas obras de aterro do antig·o leito rio 
rio 1\lacacos e pi·olongamcnto dos boeiros da 
estrada D. Castorina c para a conclu~ão das 
ditas ol.Jra~ ................................. . 

Aluguel ria, casu, no curato de 
Santa Cr·uz, onde funcciona o 
lazar"to 1le in•ligentes ncommet
tit!os de varíola, de janeirc a 21 
de maio....................... 233$870 

Fornecimentos, inclusive medica-
mentos, de janeiro a maio...... 4:007$960 

Fornecimento feito para o tratamento dos indi
gentes acommettidos de varioht em Guaratiba, 
em janeiro ............•.•....•...•.....•..•. 

Idem idem e febre amarella, em Inhaitma, de 
janeiro a abril. ....•.....•••..•....•.......•. 

Tra lamento, no Hospital da Santa Casa, de Miseri
cordia, de quatro indivíduos victimas da ex
plosão de uma das machinas da !<:strada de Ferro 
Central 1lo Brazil, em março e abril ....•.•.••. 

Folha das gratificações extraordinarias do inter
prete e do telegraphbta da fortaleza de S. João, 
no pe~·iorlo de 18 de julho a 31 de outubro •.••. 

Fornecimento de 90 saccos com cal pura cobrir o 
lixo accumulado na praça Quinze de Novembro, 
por occ:tsião de achar-se paralysado o serviço 
particul•r, em maio ....................... .. 

Idem de materiaes para as obras da ponte do lixo, 
em Bota fogo, em maio •••••••••..••.•••.•••.•• 

053 

17:000$000 

414$000 

5:000$000 

12~$487 

10:278$861 

4:301$830 

537$523 

2:\J95$160 

213$300 

517$741 

151$500 

347$000 
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C:tlçamento de alvenaria, feito na ponte do lixo, 
na praia de S. Cbristovão, em agosto .••...•.. 

Construcção de uma ponte para embarque do 
lixo, no caes do cemitet·io do Caju, 2• e :3• pre-
stações .......................... ··••·.•··· · · 

Repar·os na ponte que recebe o lixo da cidade, na 
Gambôa, 1a, 2", 3• e ultima prestaçõGs .•....... 

Transporte de machinismo pat·a os poços instan-
taneos, vindos de Bueno.;-Aires .............. . 

Fornecimento lle ateno na nesga de tert·eno com
prehendida entre o leito da Estrad<t de Ferro 
Central do Brazil e a rua Mariz e Barros, r)ill 
março .....•..•..•....•....•.•............... 

Aluguel de botes e lancha para conducção de 
dw~ntes acommettidos de febre amarella e va
ríola, que rio caes Pharoux são removidos para 
a enfermaria fluctuante, dt~ janeiro a março e 
maio .....•..•..•...•........•.......•...•... 

Folha da tripolaçã(} do vapor 
Paula Candido, de maio •..•.... 

Fornecimento fdto ao mesmo va-
por em junho ............... .. 

Folha das gratificações dos empre
~at!os encarregados do serviço 
de desinfecção, limpeza das 
pra~as e entet·ramento das algas 
na ilha. tle Paquetá, de março a 
outubro ...•....•....•.•....•.. 

Fornecimento feito para a inshl· 
laçãrl de uma enfermaria perma
nente, na ft·eguezia de Jac;tré
paguá, para tratamento de indi-
gentes do molestias transmissi
veis, em agosto •.•..•.......•. 

Aluguel da casa onde funcciona a 
enfermaria de Jaca:-épaguá e 
salario do servente, de junho a 
agosto ....................... . 
Intendencia Municipal: 

Adeantamento feito para occorrer 
ao pagamento de generos ali-
mentícios •......•..•.•.•..•.•. 

2:078$062 

1:398$780 

2:08b$l00 

300$000 

298:818.$454 

9:00(~$00(1 

I 1: 700$0'JO 

32:000$000 

90:3!?008 

1:113$800 

1:525$000 

3:476$842 

7131 ~ôtô 

2:385$100 

Idem idem para compra de gado. 1. 300: 000$000 I . 598: 818$454 
Ilha da Sapucaia- Serviço da 

remoç..'ío e incineração do lixo : 
Folha do pessoal, de março a se-

tembro ...••..•••••.•••.•...•• 
Fornecimentos feitos de janeiro a 

agosto ....•........•.......... 

75: 021$H8 

99:962.$9i5 174:984$003 
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Prolon!.!":•mento da muralha de 
segn1· •llÇ:L existente na ilha 
- 4", 3·· n (i" presta(·õ~s .... 

Conccl'lo do vapor Echo, em 
sen iç•) rio rcuoque de sa
veir••, com lixo ptua a 
illw. em abril ............ . 
Sl!'Yi·.:o da remoção do lixo, 

feito p lo Corpo ue BJmheiros : 
Acqni,: •Jlo ele 21 carroças, em 

uniu ..................... . 
Frete de trcs caminhões, em 

maio ..................... . 

Limpeza publica: 
Acquhit;:tu do 30 muares, em 

outnln·n ...•....•...•...... 
Serv (,'O provisorio de lava

gem d: ~ g.dot·ias de aguas plu
viae::;: 
Folhn d<l po~soal, de março a 

outnl.ro ..•................ 
Forn"('inwntos feitos de março 

a j 1111'' '· •••••••••.••••••••• 
Cllnst 11\''ç:io de cinco caixas 

antom:l!i:~as de carga Flns
ttin:~s · tanl1s . ••••.•••••••••• 

Tran~p rte tle matlt'iaes, de 
111:\l'Çn a. agosto . •.....•..•. 

Scn·iço de transporte do 
docnt.~,;: 

Folha "" r.os~oal fixo, em ou-
tnl:ro ..................•... 

ltlem 1lu pessoal extraordinario, 
ti·~ lllarço a junho ....•....• 

For•wci:uentos feitos de feve-
l'eit·o a junho ............. . 

Aln!.':nel do apparelho tole
phnn'c••, do }o semestre ..... 

Conslt·ucção, nos terrenos do 
antigo 111atadouro, de um bar
racão de:;tinado a deposito do 
material de transporte de 
doentRs : 
Féria de operarios, de março a 

abril ..............•...••.. 
Fornoeimentos feitos em março 

e alJril ...........•.......• 

12:600$000 

3:244$860 

31:500$000 

30$000 

7:178$250 

11 :572~550 

5:210.)000 

1:820$000 

1:2\JOSIJOO 

3: l02$:l39 

17:7\lS$980 

37!)500 

2:089$050 

3:226$030 

953 

31:530$000 

5:950$000 

25:780~00() 

22: 22:1$81!) 

5:315$080 
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Seniço da irri::nçi'io d;l ci•lrulo: 
Folh.t do JW,;,:.o:d, de março a 

Setembro ...•.........•.... 
Form ciutcn tos feitos do março 

a sctcm\Jrn e Bovem!Jro 
( incln,i\·e ncquisiçfio de 
animaes, etc.) ..........•.• 

Despezas miudus feitas pelo 
lis:•al do serviço, de março 
a outubro •.•. · ••...•...••.. 

Acqnisição de um:t.victorht •.. 
Obras do assnntamento e enca

namento de esgoto no pre
dio dn. rnn. do Senado n. 68, 
em julho e agosto ........ . 
lnspcctoria Geral rle Ilygicne : 

Folha das gratiticaçõe.;; extt·a
ordinarins, nn. razão de 1/3 
dos re3peclivos vencimentos, 
do pPssoal dn. secretaria, em 
abril ..•...........•.....•. 

Fornecimento:> feitos em 
ngm;to .. ..•.•.•..•...•.... 

Dospezas de prompto paga· 
mento feitas pelo por·teiro, 
em julho ................ . 

Folll:t das grati fi rações dos 
delegados •lo hygiene em 
com missão ex traor,Jinn ria, 
de março a outubro ....... . 

Acquisição,le55 !litros nickela
dos ( fuunberlanrl do sy:;tema 
Pastenr .•............•.... 

Publicaçõe,; feitas em diversos 
jurnaes o relativas a ser
viços a cargo Ja lnspectoria, 
em agostr •................. 

Aluguel do apparelho telepho
nieo, do 1" semestre ..••.•. 
InspPctorLt Geral de Saude 

dos Portos : 
Fornecimentos feitos ás lan-

chas .......•.•..•.....•.•. 
Alul!'nel da lancha a vapor 

Jiaria Augusta, para o ser
viço da visita externa, 28 
dias de setembro .•...•.••.. 

Idem do rebocador V2l1nte, em 
serviço quarentenario junto 
á fortaleza de 'Santa 'cruz, 
em agosto e setembro •...•• 

57:6GI$831 

1G7:n61B800 

993$700 
1 :500~000 

1 :975$.'500 

735$107 

451$300 

111$400 

22:007:)515 

1:008$300 

609$j50 

3i$500 

4:807$860 

3:360$000 

10:800$000 

230:002~8:37 

24:9Gl$0i2 

18:967$860 
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Hospibl de Santa Isabel : 
Folha tlo pessoal superior extra

orJinario, de març.J a outuiJro .. 
Idem do pe::;soal subalterno extra

ordioario, de março a setembro. 
Fornecimentos extraordi na rios fei

tos de fevereiro a julho ...•.•.. 
Foih<t rle operarios que tr;t balha

ram nas obras de construcção d;t 
enfermaria de matleira destinada. 
a convalescentes, de mm·ço a ou-
tubro .••....•.•.......•.....•. 

Fornecimentos feitos par;t as ditas 
obras. Je março a julho •..•.••. 

Folha de operarios que trabalha
ram nas obr<tS de abastecimento 
de agua, reconstrncção rias en
fermaria,; da ala esqnerrla e con
strucção rio desinfectorio, tle fe
vereiro a julho •...•.....•..••• 

Fornecimentos feitos para as mes
mas obras, de janeiro a junho ... 

Ft'ria de operarias que ti·ahalha
l'<llll em •liver,.;<ts obra;,; em ,ia
neiro e de julho a outubro .•.... 

Fornecimentos feitos para essas 
olJt•as em junho e de julho a se-
tembro ......•.•........•..•..• 

Constmc~·ão da ponte ao serviço 
do hospital - 2a, 3•, 4• e 5" 
prestações ....•....•.......... 

Hospital de Santa Barbara : 
Forneciment0s feitos tio janeiro 

a março ....•......•.•......... 
Folha:> <las gratilic,tções do machi

nista drt e,;tuf<t o do servente do 
pha1 macia, -le abril a outubro .. 

Obras executadas no~ telhados, 
pintura, vidros e outros concerto~ 
reclamarlos pelós estt'ago,; produ
zidos por mito tempo, em feve-
reiro ...........•.............. 

Reconstrucção da cozinha e re
feitorio dos empregaLlos do hos
pital e outr·as obras, em janeiro. 

Despeza com installação de um re
servatorio de agua com os appa
relhos e depositas indispensaveis, 
construcção do pavilhão, etc., de 
fevereiro a setembro ...... , •.•. 

4:G8i'$3G7 

1 :GG-1$415 

20:219$834 

15:070$273 

G: 181$229 

7:400:)700 

9:068~750 

10:919~323 

24:911$430 

51:00~$000 160:132$525 

G:G488i'OO 

1:005$000 

2:33G~OOO 

2:300$000 

32:535$205 



ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO 

Aluguel tio :1ppar.l!!to ·rio mergu
\hação, p:ll''' cuncertat· o encana
mento .!c ag-u:t, submarino, e re
spectivo jJC~.soal, dons dias de 
nH i o, o • lo 21 a 30 do setembro .. 

Fória de opet·ario~ fJUC tral,alhar:un 
em divo;·sas obt·n~. do fevereiro 
a outnbt·o .........•........... 

Fornecim•~ntos fdto~ para. as di
tas obr<IS, de março <t setembro. 

Alug-uel da:> buchas An')elina e 
Mathil·le, em janeiro, fevereiro 
(23 rlias), março (:20 dias) e abril 
(16 dias) ................•...•. 

Concertos feitos nas lanclus Felix 
Jfartin.~ e illice, em j;tneiro, 
março o maio .....•.........•. 

Hospital de S. Selmstião: 
Follm rio pessoal extraor<lilln.rio, 

de março a jnl!to ............. . 
Fornecimentos t'c1itos de janeiro a 

agosto ....................... . 
Ga:r. consumido no !" trimestre do 

corrente anno ......•.......... 
Concer·to o estanho do um alam

bique de cohre, em janeiro •..... 
Constt·nc<.;:lo tio nma c;~s t p:u·:t con

valescentes, I"" e 2" prestações .. 
Idem ria casa dos enfermeiros o 

cri:.tdos, 1 a e za prestações .....•. 
Augmento rl:t parte do etlilicio do 

hospital, occnpatlo pela l'LlUparia, 
ultima P"estaç,ío ............. . 

Diversas obra:, inclusive pintur:-1, 
etc., de janeiro a julho •....•..• 

Lazareto da ilha Gran,\e : 
Folha do pcss0al extraorrlina

rio do serviço sanibrin e 
administra ti v o, em março, 
julho (\J rlias), ag-o;to e se-
tembro .................. . 

Idem 1lo pe:;snal jorn:tleil o, in
clusive o <JilO tt·alnlhon •lu
rantc a e>tn.rlia. no lazareto 
do P1V]ILOto Andnia Doria, 
em jn.neiro, rle m u·ço a maio 
e de jnlho a setembro .•.•.. 

Idem r.lo che!} de desinfecção, 
em abril e maio, ......... . 

3-!6$300 

\J: 188$:-í\5 

7:539$520 

11:205$000 

7:445$000 

13:061$502 

9-1:4\.1):70 

2•287$6!2 

32$000 

22:400$000 

21:\JOC')OOO 

4:500$000 

80: ".IS?5') 

1:841:)75() IGO: ;_,:;JGI 

4:814$24Z 

10:687$907 

532$258 
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Fornecimentos cxtJ•aortlinario;; 
feitos •le !'cvr)t'eit'o a ag-o,;to. 

Folha ele operarias fJUe tr·aba
lharam nas obr:lS r0clarna
dns pela l11spcctol'ia Geral 
de San•le •lo~ Porto~ e rias 
complolll<~ll t:n·es tHwccs;trias 
à pn!'l"l~i ta con,IJJ'Vnçii.o dos 
e<litieio~ e"nstt·niu.~s, de .in lho 
a setembro ...............• 

Fornecimentos l~!ito::; pa.m :1s 
dita-; obra~, de ,inlho a sc-
temht•o ..........•........ 

Féria de opcrario3 IJIIO tra h:t
lharam em diversas ouras, 
•le warço D. set<Jmbro ..••... 

Fornecimentos feitos ue feve
rcir·n a ~c·lemhr·o •.......... 

De,,pczas Jnind<~s feita;; p:llo 
almoxar!le, de maio a julho 

Alu!.rnel dos rebocadores E.~
p~í·to, Po1·tichol, C onceiçi1o 
o Ihwntles, nm ~Cl'VÍf,'O qna
ront<m:~rio, do llJ:ll'(,'O a 
n;.:o,;to •...•••••..••••.••.• 

ltlem •h lnrc:t •1·-l ~1gua Ne
rc!Jil, tb ~) a :;o du ,;c tolllbt•o 

Idem de 11111 t·e:Jt•C:ulot·, do um 
casco do p:. tacho e de um 
brigue para tran~portc 1le 
matol'iac~ dl:'stinados ao la
zat·cto, em jnlho o setombro 

:'\1edic:uncnto.> f<n•ncci,lns par:t 
o tratamento dos immigran
tes do pn rpiCtc Anrlrea Dm·ia, 
em 1uar,mtena em rnm·ço .. 

Restab•,lccinJeato 1lo serviço 
telephonico, em julho e 
ago~to ................... . 

Instituto Bactl'-ríologico: 

19:209$485 

G: 101$17S 

23:80!>$7()0 . 

30: \J48:):fi5 

52:\)82$'262 

5338040 

35:200$000 

5:3G6$6GO 

6:GüO!)OOO 

1: ;;:: . .::mo 

2:4'3:1:-1800 

Forn(;cimcn to 1le vidros e respectiv<t co!lo-
ca~ib, e tu abl'il .....••....•......•.•.....• 

Enf ·rmaria~ fluduantes, lanchas F.;:ü 
J.lfarti;!S e IúitHntna : 
Folha do pessoal, 1lo março 

a outubro................. l9:70C$3IG 
Fot'lJecimento.-; fdtos ás en-

!'ot·maria;; flnctuantes, em 
j<tnriro e f0vereiro......... G80.$L70 

!)59 

201 ;:i?l$404 

I8~ooo 
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ConcortoH feitos em uma das 
onfermarins tlnctunutes, em 
junho c julho ........... .. 

Assistencia Public~t : 

4: 510.!;000 

Carretos do materiaes para as obras, em abril.. 
Serviço de desinfecção: 

Folha tio pessoal extraordi
nario tia e~ta<;i1o central, 
de março i< junho e julho 
(15 dia~), setembro o ou-
tubro .............••...•.. 

Fornecimentos l'c>itos para os 
dil1'01·entes seniço,; a cargo 
da e~t ·ção centt•al, do abril 
a outubro, c curativo de um 
a.nima L. •..•••...••••••.••• 

Aluguel do npparclho telepho-
nico, do l" semestr<J ...... . 

Gaz consumido no 2n trimeüro. 
Acqubição <.le tlons carros e 

mais pertences para a con-
dnc~·ão e transporte dos re-
spectivos ompt':•g:1do~, em 
janeiro o março ......•.... 

27:664$060 

37$')00 
918$0t6 

Fornecimen Lo tl,) materiaes para a construcçiio 
de Ulll barracão no,; fundos da E,;taç'io Cen
tJ•al do De,; in l'el'ção ..•...•.............••.. 

De~peza com a instalbçiio do serviço provisorio 
de embarque o t.h:>e!llharqne de enfermos no 
ca·s d01. p!'ai:l dn [). Manoel. nos fund·•s da 
Estaçil<l Central dA D,~sinfecçã,o, em abril. ..• 

Folha do desinfectatloe cxt!'aorrlina!'io em com
mbsão na t't·eguezia de Iuluúma, em agosto. 

Credito~ em Lonrlres ...•.•.....•.•........... 

Total das rle~pezas realiz!t•hs ..•............. 
Cre•lito do rlocreto n. 770 ..••••••••.••.•••.••• 

2t:Q00$!8G 

1:~2$000 

4t:i2Q$012 

7:000~000 

lO: 108~000 

7-i$1()3 

2. \l:íli :814$180 
4:!::111:1$899 

2. 9()Ç): 12~·:t27'.) 
3.ooo:ooo;ooo 

Salrlo existente.............................. 874$721 

Terceira sec<;ilo ria Secretaria de Estrvlo dos Neg-ocios do Interior, 
24 de novembro de 18'.)2.- O 2• olficial, Joao de Ca1·valho e 8ou;a. 
- Visto- O director de secção, Pedro Guedes de Cm·l)till!o.-
- Visto - O dircctor geral, Copertino do Amaral. 
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DECRETO N. 1159 - DE 3 DE DEZDWRO DE 189"2 

Approva. o cnclig-1 u~~ lli~p lSi~iie" ('111HlllUllS :is in~tituil:iJ('S t}l• en~ino SUjlerior 

dep4'!ul,•ut,•:-; 1]0 \Iini-,teri,, (1:1 .ln...;tif:a e :\e!-!,o~c:·>S. lnkriores. 

O Vice-Pref'i•lr>ntP da Rrpuhlica dos Estados Unidos do Brazil, 
usawlo da autol'i~aç;·to que lhe fhculta o art. 3' n. lll da lei 
n. 2(i •IP :{O de 'I"WIIl ht•o de lt'\Jl, e á ,.i <ta <lo 1lisposto no art. 2• 
tio tlt••·rd." n. 1:uu t!P (i •h· liwl't'l'ir" •lo dito anuo, resolve ll(l
pt·qv;u·, par;t a~ in,:titni•:···e" •le en,ino snp<wim·, dependentes tio 
l\Iiuisterio •ia Justi<;a e Negocios Interiores, o corligo que 
a este <t•~ornpanha, as~l.gnarlo pelo l\lini,tt·o •I e Estado, Dr. Fer
nando Lobo. 

Capit;d Fe•h·ml. :l •IP dezembro de 18\J:~. ·1" da Republic:t. 

FLO!UA!\"0 PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Co1li;.:;o d·•,.n di,.;po,.;i<:i>e,o; c••ntntuus á..: in..-;ti
tu.i ._.. e'"' (te eu,;ino ,.upe1.·ior d.epen.deut.es 
do :\In1.i•terio da Jll,..ti<;a. e Neg·ocios 
In L<~ L i o r·e,..; 

TITULO I 

I1acnltla.dos c ~~~colas Fcdcraes 

Art. J.o I'<~t'.t <liO'nsiio •la instrncção pnhlica superior manterit 
0 G"'·cr·no dn "' J?,,cnl·lad··:; dr~ llire•to, uma em S. Paulo e 
outra e:u l'•'l'll<ttllhnco; o! nas l•' .. cnld .. 1··~ de :\!e licina e Pharrn:1<~ia, 
uma na Capit .1 Feduml e ontt·;t na. Bahia; uma Escola l'oly
technica n<~ Capital Federal ; nma Escola de !\lin:ts etu J\liuas 
Geraes. 

C.\l'ITULO I 

D O S 1J lll E C TO R E S 

Art. :?.° C;tla 11111 dos estahn!ecimento=; terà um dirt~ctn!' tle 
liv!'e ll<lltHJnç:i<l d,, <Jnvet'IJO, podendo sm· um 1los lentes, o qual 
exercerit est:t !'unc,;'io se111 prejuízo da rcgenci;t de su.: ca lein; 
e nm vief'-tlit ect11r es.:olhi,Io dentre os Lente:; cathedratkos. 

No impmlimeuto do directPr e ,-icc-dinctor, servira proviso
riallwnte o lente mais autigo que e,tivet• em exercicio; e, no 
impediiti·~uto on re•·usa rle,te, cabe a jurisrJi .. ~ção a outr•.l lrmlH 
effeetivo e:n •!xercicio, respeitada sempre a oruem da antiguidade. 

PotJcr Executivo 18'.12 üi 



9G2 ACTOS IJO PODER EXECUTIVO 

Art. :1. o O director é o presidente da congregação ; regula e 
determina, (le conformiLlalle com os estatutos, tttdo quanto per
tence ao estabelecimnnto, e não estiver encarregado e~pecial
mente a congregação. 

Devem ser-lhe dirigidos todos os requerimentos e representa
ções, cujtt decisão lhe pertença ; e por seu intermedio levados ao 
conhecimento tio Govel·no, dtt congrogaçiio o dm; commissõos os 
que versarem sobro objocto do sua respectiva competenda. 

Art. 4." Incumbe ao director, além das outras attt·ibuiçõcs 
menchmadas no presente re;.:·ulamento: 

1°, convocar a congregação dos lentes, niio sô nos casos ex
pressamente determinados, como naquellcs em que, ou por delihe
raçiio sua, ou requisiç:lo tio qualquer lente, feita por escl'ipto e 
com cleclaração do ol>jecto •la convoc11çiio, o meSillO tlirector ;t 
julgar necessaria, marcantlo a hora da reunião, de fOrma que 
evito, sempre que for possível, a interrupção das aulas, dos 
exames ou de quaesquer netos tlo estabelecimento ; 

2", tr:mslerir, em circumstancias ,n'l':•vos, par:t outra occasião 
a reunião da congregação já convocada, ainda mesmo nos casos 
em que ella deve verific:tr-3e em épocas certas; e suspender a 
sessão, qua.nuo se torne inuispensavel esta me•lida, dando, em 
qualquer das hypotheses, immediatamente parte ao Governo, dos 
motivos de seu procedimento : 

3", dirigir a~ sessões tia congregação, observando as disposi
ções deste regulamento ; 

4°, nomear commiss<•es, qnan•lo o objecto destas for tle simples 
solemnidade, ou. pelo rt•gnlamento não estiver expressamente 
declarado que a nomeação pCI·tence á congregação ; 

5°, assignar com os lentes presente~ as actas das sessões da 
congt'<!gaçiio ; assignnr lambem a correspontlencia otTici:ll, assim 
como todos os termos o despachos lavrados em nome ou por deli
beração da congt·egação, ou em virtude deste regulamento ou 
por ordem do Governo ; 

Ü'', executar e far,er executar as decisões da congreg.tção, po
dendo, porém, suspender sua execuçiio, si forem illegaes ou in
justas, dando parte immedi.ttamente ao Governo ; 

7°, organizar o orçamento annual, rubricar os ped.idos men
saos tias •lespezas do estabelecimento, e solicitar do Governo a 
quantia que parecer necessaria para occorrer ús de~pezas da 
prompto pagamento durante um me?:; 

8°, determinar, de conformidade com as leis e com as ordens 
do Governo, a realização elas despezas que tenham sido autori
s:vlas, inspeccionantlo e fiscalizand.o o emprego das quantias para 
e !las decretadas ; 

9", informar e remetter ao Governo os recursos interpostos 
dos a~tos e decisões da congregação e os pedidos de gratilicações, 
premws rh obras e trocas de cadeiras ; 

10, rleterminar e regular o serviço da secretaria e da biblio
theca, e providenciar sobre tudo quanto for necessario para as 
sessões ila congregação, celebração dos actos e serviço das 
aulas; 
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11, visitar as aulas e assistir, torla~ as vezes que lhe fur pos
sível, aos actos e exercícios escolares, de qualt]ner natureza. qua 
sejam, e inspeccionar os cur~os livres, admittidos no recinto dos 
estabelecimentos; 

12, velar na observauci~L deste regulamento, p!'opôr ao Go
verno tudo quanto for conducente ao aperfeiçoamento •lo ensino 
e aL• re;dmen •lo estabelecimento não só na J~<U't•l administrativa, 
quo lhe é JHH'toac~mte •. 1:on1o ain•h n:t p:tl'te seion~ilie,t, dnvondo 
neste ultimo caso ouvu· pt•ev•am<)tÜ•l a en••g-roga,:ao; 

l:l, exet·cer· a policia no recinto 1lo editicio do est~tbclccinwnto, 
proc13demlo pelo modo presct·ipto neste regulamento contr<t os 
que pertut'lJttrem a ordem, e empreg:wdo ao mesmo tempo a 
m:tior vigiLtncia na manutenção dos bons costumes; 

H, suspender vor um a quinze tlias, com priva<;ii.o •los V<)IJCi
meutos, os empregados; 

15, nomear e demittir o porteiro, conservadores, continuas, 
l!edeis e gmtr•las ; admittir os serventes ; 

lô, conceder aos empr2ga•los, dentro do um anno, até I:> tlias 
do licença, sem prej uizo do ro.~pacti v o ordenado; 

17, d<)Sig-nar os lentes calh<!<lraticos e sult~titut<-,s on JH'ofos
sores que devam dirigir os exercícios pi'aticos nos estabeleci
mentos em que os houver e insp:~ccionar os mesmos exercícios. 

Art. 5. 0 o director, alem uas informDções que deve tlar op
portunamento ao Governo solire as occurrencias mais impor
tantes, remetterá, no tim de ca•la armo lectivo, um rolatorio cit·
cumstanciado sobre todos os trabalhos do estabelecimento, 
o~cupando-sc especialmente do adeantamento do en~ino o apre
sentando uma lista com os nomes dos lentes cathedratioos, 
substitutos e preparadores do flStabelecimento e dos prófessores 
dos cursos livres, que mais se ti verem esforçado pelo progres,;o 1la 
sciencia e do ensino ; informará tambcm sobre o procedimento 
civil e moral uos alumnos. 

Art. 6. 0 Os actos do director ficam uebaixo da exclusiva 
inspecção do ministro. 

CAPITULO ll 

DAS CONGREGAÇÕES 

Art. 7. o A congregação de cada um dos estabelecimentos 
compõe-se de todos os lentes cathedraticose substitutos o 11 

exercício de cathedraticos. 
Art. 8. 0 A congregação não póde exercer as su~\S funcçõe~, 

sem a presença de mais de metade dos lentes que estiverem 
em serviço ell"ectivo do ma;.dsterio, salvo o caso do m·L. 170. 

Art. 9 • A convocação dos lentes para as sessões da con
gregação será feita por otncio do director, com antecedencia pelo 
menos de 24 horas, Sctlvo os casos que não admittam demora. 
Neste olllcio se communicará o fim principal da reunião, quando 
não houver inconveniente. Além disto, sempre que for possi vel, 
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o director declarará, antes de terminarem os trab~lhos rh ron
gr,•;:nção, o dia e a hora em que deverá realiz~r-~e a proxima 
sessão. 

Art. 10. No dia e hora designarlos, os lentes se aprcsent:trão 
na sala d<$tinada para. as se~sões. Si acontecer· que, até meia 
hora depois da marcada, não se ache presente a maioria dos 
que estiverem em exercicio, o director man•lat•à o sec,·etario 
lavrar uma. act~. que será assi~nada pot' elle e pelos lentes pr·e
scnt••s, .~ontendo os norr1cs dos que, tendo ~ido a visado~, com 
justa c:~nsa ou sem e lia deixarnm de comparecer. 

Art. 11. Os h•ntes que companccrem, depois tle as~ig-nada a 
referi• la acta., não pouerão fazer nnm<~ro para a ses;;ão e incorre
rão em f<tlta igual á que dariam si deixassem de comparecer. 

Art. 12. Nas sessões servirá de s,•cretario o dos c~talJcleci
mentos. 

Art. 13. Tomada a nota dos lentes que não ti verem compa
reci rio, o dirt~ctor· declarar:. altPrt' a sessão, e o se•~ret:trio pro
code~·á á leitura.d:t acta da ultim:t sessão, a qnal, depois de <lis
cutirla e approvada com ementlas ou sem ellas, será ussignada 
pelo director e pelos lentes presentes. O director expnra em 
resumo o ohj •oto d:t reunião e, pondo-o em di,cussiio, dará a 
palavra nos lentes pela ordem em que a. pedirem. No ca~o de 
conter o ohjecto parte~ tlistinctas, pouerà qnalqnei' rios lentes 
rcqnerer que cada uma se.i<t votada e discutida s 'P •radamente. 

Art. 14. Dur·anto a dbcu:;são, nenhum lente porlet'it ftllar 
mai8 •lo meia ltor.t de um:t vez, nem mais de duas vem~ sobre 
c:tria nuteria, s:tlvo si tiver por fim requer·er que se mantenha a 
ord,,m d•tS traiJalho~ ou •lar alguma explicaç'io. No pl'imeiro 
caso limitar-se-Ita :t t·ecL•m:tr em poncas palavras o cnmJirimento 
das dbposições em vigor ou propôt• e de-;envolver algu111a ques
tão de ordem, sem discutir· a prrncipal ; e no segundo, aos ter
mos razoaveis de uma explicação. 

Art. 15. Finda a discns,ão de cnda ol.üecto, o •liredor n ~njei
tnrit it votação que, quaiHlo nominal, }Jrl.'lcipi:trá pelo lente ~uu
stituto mais morlorno. 

As d<Jiihcrat;ões •la congr;'g:lçiio serão tom 11las por maioria 
dos lentes prescutes c, no caso de tratar-se de qnestões rlc in
terPS>e particular· de algum dos lentes, se vot:lrit sempre por 
escrutínio secreto, em que não haverit voto de qualidad•J, preva
lecendo a opitliilo m:li:; favoravel. 

Art. 16. O tlirector votaril. lambem o, em o:1so <lo empato, 
ter ir. o votn de qualidade. O lente que as,;istit• :i. se~::;iío de cou
gregaçã.o uão póde deixar do v••tar, e o qne r.,timr-~e antes de 
termin:vlos os trabalho,; sem justitic;~ção apr·eciada pelo rlirector, 
incorre em falta igual it que tlaria ~i deixa~se tle eoru prm~cer. 

\rt. 17. Nas que~tões em qne ror partieulnrmente int•·resS:lllO 
algum lente, po:ler·á este ussistir á 1liscns,;ão e nella tomar· parte; 
abster-se-1m, porem, de Vl•tar e retira1·-se-\Ia da sal:t nessa oc
c~sião. 

Art. 18. Resolvendo a congr•·gação que fique em segredo 
alguma de suas decisões, lavrar-:se-lm della uma acta especial, 
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que será fechada e sellarla com o sei lo rio estahelccimcnto. Sobro 
a capa o secr·etario lançara a declara<;iio. :•ssign:Hl<t ]rOI' ollo e 
pelo directol', de qu<J o objeeto é sect·eto, e notai'á o rlb em f!UC 
assim se deliberot•. Esh acta ticará so!J a guarrb. o respomm
bilirlade do ~ect·ot<~rio. 

Art. 1\J. 1\ntcs, pm·,··m, d<l so fechar a acta rio f!llO tmta. o 
arti:.:o nntec,.rh~tlte, se extr·ahit•ú uma cúpia, para SCI' immerliata
meuto lova<la ao conhecimento do Governo, l[UO podot·á o!'llonar 
a sna pnbliei:ln•l·l pot· intcrmerlio dn cr,ngre~·r~ção. A nwsnm 
cong-rcg:H;iin p(lrlr'I'a iç·n:tlntente, rptanll•l lho rmrecer o[•portnllo, 
onlon •r a [>llhlieir\:itll'. 

A•·t. 20. O ltJntn quo. em sessão, a!'astar-EO rlas ·~onvoni,•ncias 
arJt,tittidas em taes reuniões :;crú clmuHt<lo á onlem pelo diredor, 
qu,.., si o não pwkr contet', o convi•hrá a retirar-se da sala, e 
em ultimo caso lovantará :t so'ísiio, d:tnrlo dtl twlo cont:t circum-
shnciarla :•o GoYCJI'no. · 

Art. 21. E~guto~do o ol~jecto princip:tl th scssito, (IS lentes 
terão o direito 1le propô!'. si restar tempo, o f)He lhe~ p:trocer 
com·o!ti,mte it lJOa execução rios estatutos do csl:lb"ledmonto, ao 
desempenho r! o soi·vico, ao [ll'og-rcs;;,, o aporfrliçoamnn lo do en,;ino 
e a l'O[ll'•• . .;:;ào de abusos inlroduzirltJ~ 011 Jll'ilticado.~ J!Ol' inntes, 
empt·P~:HliJS ou o,;tmlantns. 

,\rl. 2:2. :;j alguma rias f!uestões propo;;tas nãn pnrl'3r ser dcci
did 1 11:1 lllCSlll:t sessão por f:tlta de tempo, ticaril. adi;ld:t; m;u·c:tnrlo 
!los,;o c.•s:) a congt eg.1çiío o r lia om que n. dbr~n.;siio tlovo c0nti
nnar, avi~an<ln-;oe para is~o o . .; lentesqne n{ío e::>lil'ei'rllll pre~entos. 

,\rt. 2:. o sr:cretario rlevurit lançat• pot' cxton.'io n:~. ad:t. de 
C>trht sessão as inrlic;•çõr:s propo . .;tas e o resultado rias votaçõrs, 
e por oxtracto os requerimentos das partes e mais p:1 pei' sub
mettirlos no eonltor:imento da congregação, as6illl c.•mo a$ rleli
bernçõr$ to11tadas por e lia, as qua13s S'lriío, n !em •lbto, tmn
scriptas em fórma de tlesp:v~ho nos [H'oprio~ l'O<tnerimonto . .; para 
serem arrhiv:ulo.; on reo;tituHrH ás p "'to.~, Cl)ll[orme o S•'n rJi.jeeto. 
Nilo ob,;tante <lsta rlisposiçi.o, po lerá ;t congt•c..;:t<;iío m:tn lar 
inserir por extenso os pap~is que por sna importanch entond ~r 
f!tle estão nn c:1so de ticar as~im reg-i:;tt·:Hios. 

At·t. 2L COinpotc it cong-r·r•gaç:io, :dom de outt'ilS :. tlt·ihni~"ius 
•1no por estn rr>gnlamcnto lhn ,;:i.o confuri1las: 

1°, org:mizar !WllLUtlrnonte o:; prngmmnJ:\S tbs liçõ•H ,[e 
c::uh cndeir:.\ e aub e dos exerdcios pratieo:;, re;,:nlat· o 
ltorario para as liçõo> das carteiras de torlos os cur~os, fmra as 
au\:ls, tr:tbalho . .; pmticos de laboratorios e ga!Jinebs, obser
vnções e calculos a,;tronomico.; ; 

2", org-:1nizar as lbtas de pontos para. os concnrsos; 
3°, propôt• ao ministl'O, no c:1so de vng-n, as pessoas fJtl<) por sua 

mor:•lid,,rle e aptidiio scientilic:t estejam em comliçõe:; ,!e oxcrc8r 
o magbterio interinamente ; 

4", ex,wcet· inspeeção scienti11ca, por si só on por i:ttermo,lio 
de commbsões, sobrB os m·lthodo.; de ensino ; e exer·cer, conj un
ctamente com o director, a precisa vigilancia, para flUO o.; pro
grammas das lições não sejam modificados ; 
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5•, prop«ir ao ministro tod:•s :~s medírbs que forem :~conselhadas 
pela experiencia, quer para melhnrat· a organização seien titica do 
estaholecimento, quer para aperfeiçoar os methodos tio ensino ; 

li•, informar ao Governo sobre o merito dos lentes contra
ctntlns, IJnando tiverem e!les de ser submettidos aos me~mos onus 
o vantageus dos outros membros do corpo docente ; 

7•, informar ao Governo sobre a conveniencia e vantagens da 
troca de cadeiras entre lentes eiTecti vos do mesmo curso ou entre 
lentes efJ'ectivos de cursos different··s, sempre que for isto recla
mado pelas necessidades do ensino ; 

8°, JH'opôr ao GovPrno, qua!lflo ninguem se inscre\-er para o 
concurso ou não queira elle contractar, a pessoa qno devtt pre
encher intel'inamente a vaga nnnunciatla ; 

a•, eleger todas as eommissões fJHe forem l'Pcl:lmadas pelas 
exig-<.mcias uo ensino e neces:;idatle,; dos concursos; 

10, eleg-et• em sua primeira reunião, depois •h abertura dos 
c ursos, aquelle de seus membros que deva redigir a Memo1·ia his
torica dos mais notaveis acontecimentos escobres tlo c:Ji1:1 armo; 

ll, prestar to•lo auxilio ao director para quo ~o mantenha 
no e~taiJelecimento um excellunte regirwm disciplinar e para que 
a polich nC'ademica sejrt exercida com a maxima regnLtridado ; 

12, org .. mizar to•los os J'og-nlamento~ e~pociaes na parte 
docente e qnaesquer programrnns, que forem neec~~ario,; para 
boa intulligenci<t destes estatutos. 

A1·t. 25. 1\ congrog:tçito cm·t·•·spontkr-se-h:t co111 ') novornr. 
por intormedio do director. 

CAPITULO Ili 

DOS LENTI~S E AUXIT.JARES JlO E:'>!SINO 

Art. 2G. O corpo docente dos estahelecimen tn;1 de ensino 
<;uper·ior compõe-se dos lentes catherlraticos e suli~titutos, e dos 
prol~ssores naquellcs cstaiJelecirucutos em que exhtit• esta 
classe. 

Os lentes substitutos e profcs~ores serão distribuídos por se
cções, conforme o disposto nos ro~ulamentos especiaes de eada nm 
dos Pstal,elecimentos de en~ino superior. 

At·:. 27. os lentes c;Jthedraticos e substitutos, bem como os 
profe -soros, são vitalicios desde a data da posse e exercício, e 
não podot'ão perder seus log:~re3 siuão na !"érma das lei~ penaes 
e das disvosições deste regulnm:mto. 

Art. 28. O lente cathedratico é obrigado: 
I", a reger sua cntleira conforme o horario e o programma 

adopta<.Ios ; " 
2", a dirigir os tral.Jalhos praticas relativos á sua cadeira 

em dias alternados com as lições oraes, bem como as excursões 
scientificas nas escolas em que estas se fizerem. 
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Art. 29. Ao substituto incumbe: 
1•, substituir o3 le.ntr.Js da respecti nt secção nos casos de seus 

impedimentos ; 
2•, fazer· cursos complemenhres, theoricos ou praticos, sobro 

as matorias que a congregaçiío dc:;ignar, quando taes curso;; 
forem julgados necessario~. confiH'me imlrcaçiio tio respectivo 
lente, que llesignarit o assumpto sobre que devem elle~ versar, 
h,)m como o programma a segmr; 

3•, auxiliar os lentes nos tr;ll,alhos de lahoratorio e nas 
excursões scientilicas do,; alumnos, ou dirigil-Ps, si l'ot·em para 
isto <lesignatlos ; 

4°, de:-iempenhar-se das outras oi,rigações cxar:vlas nos regu
lamentos esp'lciaes de c:ula mn destes e~ ta bolecimnntos. 

Paragt·apho nnico. O lente suh.-;tituto não d••ixa1·á de fazer os 
cm·~os complementares par:t qno tiY<)L' sid•J •losig-r~:tdo, ainJa 
quando esteja na regoncia de cadeira. 

Art. 30. O pt•of,Jssor ú obrig;tt\o á regencia <la respectiva aula 
e á 1\irecçii•' •lo.; exercícios pratic:os con.~:>ponden t·J~. 

Art. :lt. Os l·~nt•'S ratheclt•nticos n sniJ~tituto~, hem como os 
profe~sot·es, ~iio obrigaclo~ a tomat• parto no~ outros a~ to:> o~co
lares, de acconlo com as dispasic;íie,; do,; regulamento~ respe
ctivos; nesse,; netos terão prece, lenda os c:tthedraticosaos sttbsti
tutos, estes aos professores, e entre uns o outros o" mais :tntigos, 
conta• h :t antignit\ac\o •lo dia ·~m cpw cnmcç:u·am a f.tzer parto tio 
cot·po docente. 

Pamgraplw unico. Tendo havido mais elo nma po;;so 110 mesmo 
dia, regulará p tm :t antkuidade a data do decreto, e, sen<lo estn 
a mesrna, reg-ulará a dat:t da graduação e por ultimo a idade. 

Art. :32. O lento ca'1hcdratico, sttllstituto ou prol'es~or que, 
além do desemp.qnho do seu cargo, reger interinamente uma ca
deira ou aula, em virtucle do impeclimento ou l'alt:t do respecttvo 
cathedratico, ter:\ direito a um accrescimo igual a gmtilicação 
mesma d:t c:1deira c.lo suiJstituirlo. 

Art. :3:3. O lento cathedratico, snhstituto on professor f]lle reger 
c:1deira ou aula vaga, pet•cebera o r•)Spectivo vencimento int<•gml. 

Paragrapho uuico. Si o substituto accumnlar no exet•cieio de 
fu,tcções proprias o da regenci:t de cadeira, perceberá, alem do 
seu vencimento integral do substituto, o quo lho competir pela 
mesma regencia. 

Art. 34. Os lentos cathedraticos o suhstitutos e os professores 
que se tornarem invali1los e contarem mais tio lO anno~ •le ser
viço, terão direito á jubilação nos seguintes termos: 

§ 1." Os f]Ue eontarem 25 armos de serviço effectivo no ma
gisterio, ou 30 de serviços geraes, terão direito iljubil:tçii.o com o 
ordenado por inteiro. 

§ 2. 0 Os quo contarem 30 annos de exercício effectivo ou 40 de 
serviços geraes terão 1\ireito a jubilação com todos os vencimentos. 

§ 3. • As gratificações concedidas por antiguidade e serviços 
prestados na fórma do art. 295, acompanharão os vencimentos 
do jubilado. 

Art. :l5. Os lentes cathedraticos. substitutos e profos~ores qne 
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sejnbilarem com meno~ ele 25 armos •le exercício, terão dil'eito 
ao or•denado proporcional ao tempo de serviço. 

Art. :~6. Os lentes cath,.dratico!!, e>S suh~titutos, professores e 
preparadores não per.:eilerào as grati lica<;ões, Kern o exer·cido dos 
re~pecti vos Jogares, s:d v o os casos tio art. :~08 e as gratificações 
ohtid"s por antiguidaclt~ . 

. \rt. 37. Os lente,; cathedr·aticos, ;;:nhstitntos e prof·ssores 
contarão, como tempo de serviço elf.~ctivo no m •gi,;terio. para os 
ell'<:itos da jubilação : 

I·, o tempo de s•wviço publico em commi8sile;~ scientilic:rs ; 
2°. o nnnwt•o de f<tlt:1,; p••r· motivo de rnolcstia r~:ío •.•xced•:ntc'l 

de \!0 l"l'' anuo, on üU pm• tr·itlllllio: 
:i•, todo o tempo de suspens\o jrtlicial, qnant1,1 !' n· o lente ou 

prolessor julgado innoc0::te ; 
4°, servi_ço gratuito e oi•rigatorio por lei ; 
5°, Sfll'VlÇO de g'Uül"l'a ; 
ti", o Lln exe:·cicio cL1 nrcnJilr•o th repr·esontnção dn União on de 

qr:alq•wr Estado, agente' li pluma ti co ext !':101'< Ir na rio, o de 11' i ni,;tt·o 
de estado, prcsi<l.entn ou viee-prositltJut" da l!niiín, .:.:·ovcr·nador 
on vi!;e-govern-dor· do E.;lado ou de C•l';.!'OS de magi,;lr"lura; 

7", tmnpo de serviço do preparador e de rtwgister·io pn'·Ii~o. 
JU't. 38. QnalquoP mortthro do magistcrio, tJIIO <'ornprrznr tra

t.·H~o~, <:umpen,lios c mmuori:ts sei cu ti lieas irn pol'lan tns ~ohre :1 s 
doutl'i<LI.·· cnsinmlas no ost,thelecim<~tlt<>, terit drr,·itu h llll(II'CS~iio 
do seu tr ,r, alho por conh do r;overuo, ~i a cort~I'<~g.H;iio o julgar 
de utilidatle r·nra o cnsi11o, nilo exce•l••ndo <In :~.lltl l o nrrrncro 
do ·~xemplar<>s impr·es,;o . .; il custa dos ~ofr<'s pnhlieos. 

Art. 3(). Si a, obr<~ apr·c:,e•·tada for considerada pela congre
gação c0mo :;endo de gt•,•n·le merilo c de g·r, rui•~ \·,nt:\g-cm para 
o r•ro·~res.~o do ensino c da seiencia, além da i•rq•r·•·:o;sio em 
nrmter·(} maiot• de exemplares, t8r:t o ant.,r· rlir·Hito a um premio 
arhitr·ado pelo Governo, mHdiante inforrn:tçiio do dir-ector·, prc
wio nunca inferior a 2:000$ neru superior· <L f>:OrJOsoou. 

Art. 40·. Podera o Gove!'no, co1rro !'<'cornp•~n,;a a11 mereci
mento, man<lar um membro do C'J>rpo t!ocentc de alg·urn cstal,ele
cinreuto em vi:1g·em t!o in.;truct;;to aCis paizes lll"is ntfo,nltados, 
cnnnetiell<lo-lhe os uwins ne,~essar·ios a sua suh,i.;t"ll ·'a, Íl'flns
por-tH e pesquizas. A in<lrcaçilo seró sempre feita pelo dircctor, 
!:ornpetindo a este dar as t!evi•las instr·ucçõé~S. 

Al't. 41. E' !leito :;os lentes ctth'-'Jratieos permntarem entre 
si asc:1.r!eiras que rcg-PI'em, combntn q·u~ ha.h l'cqrwrillwnto ao 
Govet•no eapprovação da congregat;ão, quanto iL vnntagcm e 
conv<~IIirmcia <la permuta. 

Art. 42. Os lentes cathe lraticos e substitutos usarão tias suas 
insígnias magistrae;; (J doutoraes nas seg-uintes soJ,lrnnitlarles: 

Jo., nas visitas do chefe tlo Estado, olficialruento anuunciadas 
ao <btltbelecimento; 

2•, na collaçiio tle gr:'tos ; 
3a, na posse do director e dos lentes; 
4•, nos. concursos; 
5a, nos actos de defesa de theses. 
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Art. 43. Siio i ncumbencias t!o preparndor: 
1°, dispor o nccess·n·io pnra as demo!lstrações em aula e 

investigaçõ ·s <lo catlvdratico ou de quen; o snbstituir; 
2", exercitar os nlumnos no manejo dos instrumentos, e guiai-os 

nos exercícios pratieos, sAgnn<lo as instrtl!'ções do lentt~ da cadeira. 
Art. 44. No impedimento do preparador, o di redor nomcari~ 

quem o ~nbstitua intPrinamente. .----.. 
.\rt. 45. Os IH'eparatlores são vitalícios nos seus eargos, e só 

os pertlcrão na. conformidade tlrs <liSpO!SÍÇiies dos regulamentos 
cspc~ia<',;. -

,\rt. 4!i. Il:IV<'r:\ nas F:rcnld:HI<lS de \\1 •rlicina nm chcf•l dos tm
lra \hn.; a na tornieo,.; c do mnsno ana tn1110-pa th<Jlo;.;ko, assi~tnnles, 
intel'llos tle e! inic.t e parteiras, cujo numero. deveres e dit•ei tos 
serão c:msigna<\Ols nos reguLtmentos especiacs. 

Art. 41. Os ll'nt"s c:\tlwdratico,;, substituto.> P. professores que 
tl• ix·u·· m d·) ro·npat·ecel' para nxm·ccw as rl'spectiva,.; t'nne<;õt)S por 
e~p:v;•) Je tr•·s mcr.~'S, sem qno jnstili•JUl'Iri a.; suas falta,.;, na 
confurmi•hdl"l deste r<'gulamento, incorrer;\o nas penas marca
das pelo Codigo Penal. 

Art. 4~ Si a ansench exceder rll"l s ·is mezcs, reput:n·-sc-ha 
tm·em rcnnwiado o tmgistorio, e os seus Jogare:-: serão jnlg:ulos 
vago.; pelo GovArno, onvid:~ :t congrega•;iio. 

Ar!. 4\J. O lento ou pro!'es-;pr nomeado, que, <lcnt:·o <IA •lous 
mems, não com ):trecer pan1 lomnr posse :-;em commnnicar ao 
dirA.'Ior a razão jnstiticativa da clcrnom, prmlerú a C<Hieira para 
a qu:ll foi nomea•ln, sendo-lhe a pena impo.;ta pelo Govnnw, 
tlopni,; d,~ ou vida a congre •ação. 

Art. :;O. Expiradn o prazo n 1. hypothesf' do nrt. 47, o dil'edor 
convoe:u·:\ :t <'ongre:~·açiio, a Qlt:ll, toman•'o conh<·cimento do facto 
e rle tod:1s a~ snns circnrnsbnchs, doei lira promovei' on niio o 
prOriHW, 0XpOn•IO minnc[o~amento 03 !'nnla!IWIItOS tla t!ceÍSÍÍ.O 
qne tom·1r. 

Si for· affirnmtiva. o clirector a remetteri~ por cóp::t extrahiJa 
ela act:l, cúm todos os t!or.nrllentos que lhe forem concernentes, ao 
promotor pnhlko respect.i v o, para iutentar a aeen-;ação j ndicial 
por crime de responsabilidade, e dará parte ao novnmo as,;im elo 
qne rcsolven 1t r,png1·egnçãn, como tia marclia o rcsnlta.tn do pro
cesso, qnando este tiver Jogar. 

Na hyp.1tlie~e do 111-t. 48, o rlircctoi' dará pnrt · ao tlo,·crno, do 
occorrido, afim de procP.der-se na conformi•la•le dr) nwsmo artigo. 

Art. 51. Na hypothesc do art. 4~), verificada a dr•nwra. da 
possR, e deciditla pela cong1·egação a procedenci:l. ou impro•e
denci;~ dajnstilicação, si tiver havido, o directoi' pnrticipa!'a :to 
Governo o q11e occorrer pnra sua. final decbão. 

Art. 52. Qualquer divergencia que a respeito cln serviço 
do estabelecimento houver •'ntre o ctirector e algnm lente 
cathetlratico, wbstituto ou professor, deve por aquellé ser pre
sente á congreg-ilção. 

Art. 5{. Si algum lente, nos actos do estahclecimcnto, faltar 
aos seus deveres, o director levará ao conhecimento tl<t congre
gação o facto ou factos praticados. 
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.\rt. ri-L l'\cste c:1so a congregação nnmearit urr1~ commissão 
p·1 ,. 1 syndim1· dos dito,; factos e mandar:'t que o accu-;:J :o respond:L 
dcntl'o de 15 dias . 

• nt. ::í5. Denti·o de igual prazo, com a rcsnosh rio lente ou 
~;:••n cl'a, rleverit a commissão apresentar o seu par•·r·nr· motivado . 

. \rt. 5G. A' vista do parecer tla. commissiío e d:1. resposta do 
aceu-;ado, a congregação deliberará si este rleve ,_.,.r· :vlvertitlo 
camarariamente, ou ~;offrer as penas do artigo seguinte. 

Art. 57. Si não for bastante est:t :ulvertencia, o rlh ector, ou
vindo a congr,.gação, o communicará ao Governo, Jli'Opondo que 
sejam applicadas as penas de suspensão de tros mozn-; a um anuo 
com privação do3 vencimentos, e observ:trá o rJue :1 tal r.Jspeito 
for pelo mesmo Governo determinaclo, com audicrwi:t da con
gregação. 

Art. 58. Os lentes e professores farão as prell:<~ções sobre 
compenrJios de sua livre escolha, e poderão ensin·' ,. qnaesquer 
dontr·ina-;, uma v e:. que n-l.o offenrlam as leis o ho11-; r·o-;tumos. 

Art. 59. Qnanrlo os alumnos não comprelwn ltJr'em algum 
poiitO porlerão propôt• ao lente, verbalmente on por· C'iCripto, as 
duvidas que lhes occorrerem. O lente as resolvr~t·:'t no mesmo 
dia ou na seguinte lição. 

CAPITULO IV 

DO PROVDIENTO DOS LOGARES DO CORPO DOCE:'>!TE E DE SEUS 
AUXILIARES 

SF;CÇÃO I 

LE:-ITES C.\TJJED!tATICOS 

Art. 60. As cadeir·as serão divirlirlas em secçõe~, na fr'lr·ma das 
disposições especiaes •le carht um dos o,;tabelocimenftH. 

Art. Gl. Vagando al.~·umn. ca•leir:t, serú. p:u·a ella nomo:ulo, 
por• tle ~reto tio l.<ovür'nr>, o snhstituto m:d:; antigo ria re . .;pectiva 
secção. 

SECÇÃO II 

LE:o!TE.S SUBSTITUTOS E P!tOFE,~OitES 

Art. 62. Os Jogares de lentes substitutos e prof'•Jssores serão 
proYido:> por deet·eto do Governo, medi:ttlt} concn!',;o. 

Regras geraes do provimento 1Jo1· conc,o·so 

. Art. 63. Tres dias rlepois da verillcação da v:tg-1, mandará o 
drrector annunciar o concurso na> folhas officia•J'i da Capital 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO ()71 

Federal e do Estado em que estiver situado o estabelecimento, 
marcanuo pam a ins'3ripção uo concurso o pra:w ue qmttr·o mezes. 
A pub!icaçfio do edital será. renova•la e pelo mesmo modo repe
tida em cada um dos ultimos oito dias<lo prazo da inscPipção; e, 
si este expirar durante as ferias, conservar-se-1m ahertrt nos 
tres primeiros dias uteis que se seguirem ao termo del!as, pro
ceuendo-se ao encerramento no terceiro, ás 2 horas tia tarde. 

Art. G-L No caso de have!' mais de uma vaga, a congmgação 
resolverá qual a ordem em que devem ser postas a concurso. 

O prazo de inscripção do . segundo começara a correr dons 
mez,~s depois da abertnt•a da inscripção do primeiro, e assim por 
dcante, tle sorte que haja um concur~o especial par:t ca<b vaga. 

Art. G5. A cong-r·egaçiio propol'à ao Governo o con,~urreHte 
mais votado na qualificação por ordem de merecimento. 

Si, porém, o Governo entender que o concurso deve ser annul
lado por se terem nclle preterido forma!ida<les essenciaes, o fará 
por meio de um tlecreto contendo os motivos des~a decisão, e 
mandará l'roc0<ler a novo concurso. 

§ zo 

Das httl!ililr\ções para o concw·so 

Art. Gô. Poderão ser ndmittidos a concurso os brazileiros que 
estiverem no goso dos direitos civis e puliticos e possuírem o 
gráo de rlontor·, bacharel on engenheiro pelos estabelecimentos 
OIHio honvet• a vaga on pot· outros itquelles equiparados; ou 
que, tentlo esses g-ritos por academias estrangeiras, se houverem 
habilitado perante algum dos referidos estabelecimentos. 

Art. G7. Poderão t;nnbem inscrever-se os estrangeiros que, 
possuinr[o alguns uaque!leS grilOS, f<tllarem COl'l'ectamen I O O por
tugnez. No caso de f'erem grnduados por acaden1ias ••straiJf.!"<'iras, 
flcam, porém, sujeitos á habilitação previa, salvo si tiverr·in sido 
prol'os~ores tle Fneultbrles ou Escolas estrnngeiras rcconl1<1Cidas 
pelos t•e:;pectivos Governo:; on si, mediante Jl'lrecer da congre
gação, o Governo julgai-os ha llilitados. 

Ar!. 68. Para provarem as condições cxigi<lns, os c:mrlidatos 
1!everão apresentar· á secretarh do estabelecimento, no neto da 
i!lSCI'ipçiio, Seus uipJomas e títulos, OU puhJicas-frirmas de~tes, 
ju~tilic:<ndo <L impossibilidade da apresentação dos originaes, e 
folha corrida. Aos estr<1ngeiros, que forem nomeados lentes ca
thcdraticos on suiJstitutos, não se expedira o titulo de nomeação 
sem que haj1m previamente obtirlo carbt de naturalisaçfio 

Art. f,\). Si, no exame dos docume!ltos exigido~, suscitar-se 
duvida sobre a validade ou importancia de qunlquer <lelles, 
ouvido o interessado, o director convocara immedintamente a 
con;.:Teg<~ção, que decidirá no pr:1zo de tres di<lS. A deliberação 
da congreg-ação será sem demora transmittida pelo Sr!Cretario 
a todos os candidatos e publicada pela imprensa. 
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Art. 70. Da decisão da congregação a resp,ito <las hahili
taçõ •s poderá recorrer ptu•a o Governo qualquet• rios C:lwlidatos 
qne se a,·har prqjudicmlo, não só em relação ao qne t'<>t' rc
solvidf) a S9U respeito, como lambem em relação aos ontros 
c·w,Jiolatos. 

Art. 71. O candithto que quizcr inscrever-se irá :'1 :;r.<~rctat·i:t 
a>;sig-uat• o seu nome no livro de~tina<lo ú iusc!'ip.;:io do~ eo:tcnr
renl<!S. Neste livro o secretario lavrará para ca<l t coucut·so nm 
tet·mo elo abertura e ontr·o do encermrncnto, no tempo proprio, 
os q,wcs scr:i.o ;1ssignados pelo rlirector. 

,\J·t. 72. Na me~nm occasiii.o da inscl'ipção poderão o~ candi
dato,, além dos nOCUil!CillOS eSlWCitJcados 110 at•t. tiS, apresnnt:\l' 
qnaesquer outros qne julgarem conveuicntes, cn:no titulas 
de h:dJilitação, ou prova d<! S<)rviços pr·l~tado,; it scie!H'Í 1. n ao 
Estado, passanJ.o-lhes o secretm·io um recibo, no <JUal dccl<tre 
o tl!ltn<!ro e a. naturez '·de taes documentos. 

Art. 7:~. A inscripr;iin se po l<'ri lazer por procnr:tção, si. o 
candi<bto tiver justo impedinwnto. 

Art. 7·L No di:t lixado p •ra o encerramento <la inseripçiio, 
reunir-se-ha a congr·eg·1ç:"io :'ts '2 hora;; Lia tarde, e, lido,; 
Jl"lo :;ecl'<'ta!'io os no•ue,; do~ CMtdidatos c o~ docnlll<!ntu~ t'.~Sp0-
ctivos. scr:.i. deci•li•lo, pot· maioria de votos, si exhtnm !<1 las :.ts 
condição> scientilicas o muraes ll()S C·•nc:trl'<'lll<)c, eot'I'Cll lo a 
votação nominnl ~obre crvla 1\111. Nrsta. oc,,asii\.o, l:\\·,:1ril 0 S<~
crct:II'Ío o tet·tno d<J oncerr.•Incnto, quo 50I'Ú ln;;o :1 '~ig-nado 
pelo director. 

,\l'l. 75. O •li,·cctor r,t·á extr;dtir polo sccn•tario <ln:ts li~tas 
dos can•lidatos hal•ilitados peln. cong-t•ogação, uma das '[ImO:> 
ma.n<larit publicar e a outra romettcr·it an Governo. 

Art. iG. Findo o pmw d:t inscripçfi.o ncnl!nm c.uHli.htt<' será 
a elh arlnlittido. 

Art. 77. Si, termin;vlo o prazo, ning-u<Jill S<J ilonvl)t' inscriptn, a 
C'·ngregação <lov.·rú e,;p·1ç:tl-•J por igual temp!l, e ~i. t<'l'lllinad•> o 
novo pr·.,zo, ningnem ap•·e.;entat·-se, o Governo po•ler:\ fau·J', por 
proposta <h congr·egaçií,iJ ou do directot·, a non:Jeaç:í.o dentt·e as 
pe~soas qn.) r•'Uimm as condiçõ<~s mencion:vhs nos :•ris. lifi e 67. 

Art. 78. Si não f:Jr p0~-;ivel p •r' os ado~ do ~oncnrso I'<JIII1ir 
congregaç:io por falta de numero do lentes, o rlii·nct<H' o com
rnunicarà ao Governo, para ser autorisHlo a C<Jnvi<lat• os l•3ntes 
jubila•los que puderem comparecet·; na fal h <leste::, o~ <lon toros 
ou bachareis que regerem cut·sos particulares ; e !le tudo dat·á 
imme•liatamente parte ao noverno. 

Art. 7\J. Si algum C<~ncur·t·cnte foJI' acommetti•lo <lo molestia 
antes de tirar o ponto, de modo qne li<JUe inhahilihdo 
para fazer qualquer das pro Tas, potlerá .i nstiticar o impedimento 
perante :t congregação, que, si v julg~tr legitimo, espaçará o 
acto até oito dias. 

D<t deci~ão em contl'ario pot!erã. haver recnr·so para o Governo, 
interposto dentro de 24 hora;;. 

Art. 80. H wenrto um só candidato, o concurso será adiado pelo 
tempo que á congregação p<~recer sufficiente, até 30 dias. 
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Art. 81. No caso de já haver sido tirndo o ponto, dar-sc-ha 
outro em oor.asião opportuna, observando-se novamente o pro
cesso respActivo. 

Art. 82. O canelidnto que, mesmo por motivo de mole~tia, 
rctirar·-se ele qnaletuer das pl'ovns depois de começ:ula~. ou não 
compll't-tr o tempo marcado para a prova oral, 1kttrá excluido 
do C011C1ll'SO. 

Art. ~n. Aos coucunentes baclmi·eis qno forem habilitados 
nm; p!'Ovas do concurso ou nomeados sem concur~o, eonfel'il'il. tt 

congrcg<tção o gráo de cloutot•. 

Da.5 provas e da votação nos concursos 

A1t. 84. As provas de concurso são as seguintes: 
1"', thcs<·s e di;;sert1ção; 
2•, prova escripta; 
3"', prelecção; 
4•, prom pratica, a qual será feita segundo as dbposições 

cspeci:ws ele <'alb um do,; e,;taiJcJ,~cimentos. 

Das thescs e tlisserl:tçiio 

Art. 8:>. No dia seguinte ao do encerramento elas inscl'ipções, 
salvo si e:<tiver pendente de decisão :tlgurn recm·,co, c:vl:l um dos 
c;tndidatos apresentará, na ~ecretarm do cstabe!edlnenlo 100 
excn1plarcs dn um tmhalho orig-inal impre~so, comproiHm<il'ndo 
tl'l)S prop<>~ições sobre ca<la nma das ma terias da ~ec<;ão anele se 
doi' a vnga e uma disserta~·ão, tamlwm á e~colha do candidato, 
soll!'e uni" das mesm:1s m :tnrias. 

A J't. tlli. No dia da ent1·ega clas theses, o secretario lavrnr{t 
um teJ'Ill••, qno o rlirector assignará, declarando quaes o~ ctndi
clatos que as apl'PSentararu. 

Art. 87. S.erão excluidos do concurso os que não apresentarem 
IJS the-es no elia marcado. 

Al't. RR. Logo depois de lavrndo o termo a que se refm·eo 
nrt. l:l6, o secr·etario mantlal'á e•llregar a todos o; e:1ntli<lato:> 
um oxetrq•l •r rlaE thes•·s de seus competidores, o renwtt•:rit um 
exempltw a c tda lente cathedratico o sulJstituto. 

Art. R9. O secretario o1ficia!·à igu:ltmento aos cantlidntos, 
1)articip·11Jdn, com antecedencm de 48 horas, o clia, log<t r e hora 
em que d"Vfl <>!fectuar-se cada uma das provns do concurso. 

A1-t. \JO. Oito dias depois da apre$enta~ão das thes~!S realizar
se-h:t a defesa. 
; Art. '::ll. A tlefe~a da!! theses serâ. feita por arguiç'io r<'ciproca 
entre os canllidatos, e, no caso de haver um sóconcurrente, será 
elle a!'guido por cinco lentes eleitrs pela congregação. 
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Art. 92. No caso 1lo arguição reciproca nas theses do con
~urso ou de arguiçã.o feita pelos lentes, neuhuum ·arguição e a 
respectiva defesa poderão durar mais de um<l hora. 

Art. 93. Si o numero dos coneurrentes exceder de dous, con
tinuará a a!'guição nos dias seguintes. 

Art. 94. A arguição sera sempre feita segundo a ordem da 
inscripção do:; candidatos e em p!'esença da congregação. 

Da prova escripta 

Art. 95. No segundo dia depois da deresa das theses, reunida 
a congregação, os lentes 1la, secção onde se der a vaga foemu
larão uma lbta de 20 pontos sobre cada uma das materias dtt 
mesma secção. 

Art. \JG. l~m seguida snbmettel'ão á congregação os pontos que 
houverem ol'ganizado ; e, approvados ou substituidos por esta, 
serão pelo Llirector numerados, escrevendo o :StlCretario o,; numeres 
correspondente;; em pequenas tiras de p:1 pel, ig-uaes om tamanho 
e fó1·nm, as quaes, depois de dobradas, serão lanliaLlas em uma 
urna. 

Art. 07. Lançará em seguida om outra urna tiras de papel 
com os nomes 1los lentes que so acharem presentes ; dessa urna 
o lente mais antigo extrahira oito tiras, escrevendo-se os nomes 
dos lentes a proporção que forem sorteados . 

.Ar·t. 98. Serão logo depois admittidos os candidatos; o pri
meiro na ord::lm da inscripção tirara um numero da urna dos 
pontos,~ lido pelo director em voz alttt o ponto correspondente, 
o secretario darit uma cópia delle a ca,la camlidato. 

Art. !J9. Os candidatos recolher-se-hão immediatamente a 
uma sala, onde terão para dissertarem sobre o ponto sorteado o 
JJrazo marcado pelas disposições especiaes e deixando em cada 
meia folha d1~ papel uma pagina em branco. 

Art. 100. A cada hora desse trabalho assistirão rlous lentes 
dos oito sorteados, na ordem em que estiverem os :seus nomes, 
atim de observar-se o silencio necessario, e evitar-se que qualquer 
dos concurrentes consulte livros ou papeis (salvo os volumes de 
legislação) que lhe possam servir de adjutorio, ou tenha com
municação com quem quer que seja. 

Art. 101. Terminado o prazo, serão todas as folhas da prova 
de cada um rubricadas no verso pelos dons lentes que tiverem 
assistido ao tmbalho da ultima hoea e pelos ontrcs candidatos. 

Art. 102. Fechada e lacraLla cada uma das provas e escripto 
no envoltorio o nome do seu autor, serão todas encerradas pelo 
secretario em uma urn:1 de tres ch;wes, uma das quaes será 
guardada pelo director, e as outras duas pelos dons lentes a que 
se refere o artigo antecedente. 

Art. 103. A urna sera tambem cerrada com o sello do esta
belecimento, impresso em lacre sobre uma tira de papel rubrl
cad::t pelo director e pelos dous referido:; lentes. 
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Da prclecção 

Art. 104. No segundo dia depois da prova escripta reunir-se
ha a congr·<lgnçilo e observar-se-ha quanto a esta prova o pro
ces8o indka,lo nos arts. U5 a 97, menos quanto ao numero de 
pontos, qw· será de 30. 

Art. l!IG. A prelecçilo se realizará em plena pnlJiici,Jade 24 
hora;; depob ile tirado o ponto, dando-se ao candlllalo o espaço 
de uma hora p;.ra i'azel-a, sempre na ordem da inscripção. 
Em quanto l';dlnr um candidato, os que se lhe seguirem estarão 
recolhido,; n uma sala dolltle não possam ou vil-o e onde estarão 
incommu nil'a veis. 

Art. lO(i. No caso tln haver mais de tres candi,latos, serão 
estes divididos em duas ou mais turmas, que tir<1rão pontos di
versos. 

Art. 107 . .-\ di,·isão dns turmas se fará por sorte no dia em 
que a priu:Hira rleva tirar ponto. 

Art. IOR. ,\ turma designada pela sorte para 2° lognr· tirarú. 
ponto no 1h da prelecção da 1 a, seguindo-se em tudo as mesmas 
disposiçõe~. 

Do julg-amento do~ concursos 

Art. lO'· Concluitla a ultima vrova, reunir-Rc-lm a congr<J
gação no p!'illleiro dia util, em sessão publica, e n<L sua presença 
abrir-se-hn a urna das provns escriptas, e, recebendo cadít candi
•lato a qu" llie pertence, a lera em voz alta, guardada a ordem 
da inscripçao. 

Art. lld. O candidato que nessít ordem se seguir ao que 
estiver I ·nd", velará sobre a fidelidade dít leitura, tiscali
zaiHlo o t"inJciro inscripto a do ultimo. Si houver um só 
candi<lato. a liscalização caberit a um dos lentes que o director 
designa•·· 

Art. 111. Finda a leitura retirar-se-hão os can1lidatos c cs
Ilcctatlor-Pt<, e se procederá it votação, em que tomarão parte 
todos os l"n1es. 

Art. I U. Não poderão tomar parte na votitção os lentes 
(Juo tenln11n faltado a alguma das provas oraes, incluída a 
de defesa de theses, ou não tenham ouvido a leitura da prova 
escripta. 

Art. 11:{. O julgamento se farà por votação nominal e 
versará primeiramente sobre a habilitação de cada. candidato, 
ficando '"xeluidos os que não obtiverem a maiorilt do:; votos 
presentes. 

Art. li~. Qnando houver um só callllidato, deverá este 
reunir do<Js tm·ços dos votos presentes, para que. seja conside
rado lwbilitado. 

Art. I!~. Julgará depois a congregação, igualmente por 
votação nominal, mas sem que seja precisa maioria absoluta de 
votos, (JIIal 1los candidatos habilitados deva ser proposto ao 
Governo. 
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Art. ll6. No c tso tloempate de dous cn.nclid:ttos, por· hn.v.Jr 
cada um oiJti,lo i<rnal numero do votos, sor:io nmhos sulnnottidos 
a segund:t votaç·~ e, veritic:tdo novo ompat•J, o dir·eetot• tet•it 
vob do qnalid:vlo. 

Art. 117. Fmclta votaçito o secretario lt.vr.tr:'t em seguhla 
uma nct~t. em quo so achem referi<las toLlts as eircumstancias 
occorr•iLlas. 

Art. I li:!. No <li:t seguinte reunir·-sc-!t t a eon;.;t·c;;:u;ito para 
assignar o ollicio da. pt·oposta. 

Art. 119. g,;to o!llcio será aco'llpanhado da cópi t, nulltentica 
da~ act:ts tlo pt·ocflsso do concnt'so, das fH'ova~ esct·ipta,.;, v, além 
disto, do uma informação particular do <lirectm·, ou •h qnem tizer 
as su •S vez~es, sol.Jt•e todas a.s circumstanci:t,; occ••l'l'idas, com 
especialmençiio d.tmaneira porque se houveram o,; concunente:; 
durante;<,; prova>~, da sua reputação litteraria, do qn:wsrJner 
titulo:; do habilitação quo tonlmm apresentada e dos ser· v iço,; qao 
11or ventura. hajam prestado. 

SECÇÃO III 

Art. 120. Os logo tl'JS de auxiliares do ~?nsino serão pt•ovi<los 
segun,lo as tlispo3ições e::>peciaos 1le c:uh um do~ estabeleci
mentos. O cargo de prepat·a·lur sel'it se!llpre [H'ovi lo median to 
concurso. 

CAPITULO V 

DOS EMPREGADOS 

Art. 121. H:werá em cada um dos c,LtlJclccimcnto,; os SJ-
guinte_.; empre~nvlos: 

Um secretat•in, 
Um sub secretario, 
Um bibliothecario, 
Um suh-bibliothecario, 
Amanu:mse.~, c.ms•Jrvarlores, guarrhs, contínuos e l111'l'~is e:n 

numero lllrJ.t•cado pelas disposições espcches <lcJ c.t<h n 11 ll<)~ osta
helec.imentns, 

lJm pm·tf'iro. 
Art. 1:!2. Silo frm'cion:wios pi'ovHo.; vn· •!.J:~!'do tio Go

verno, mediante pr<>pn:il<L do l!it•ectot·, o soe!'<·lario o ~:t!J-.;<JCI'ê
tario, o hihliotlwc • do 11 ;:,Uh-bibliolho<Jat•io, c l"'l' pot·L:ll·ia do 
miuisl!'o os aninnuenses. 

Art. !"!:L O.> se 'I'etarios e snb-secrotarios, hibliotltro.ll'ios e 
suh-hihliot!t"C •rios devor·ão ser doutores o11 b:to!Htt'oi ;, ou f'ngo
nheiros pelos estabelecimentos omle exer·.; tlll o.; c>tt·;..:·, •s ou ]'OI' 
outros úrruclles equiparados. ~ 
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Art. 124. Na vaga. dos Jogares de secretario e lJibliothecario, 
terão accesso o sub-secretario e sub-bibliothecario. 

Art. 125. Ao uirector compete nomear e demiltir todos os 
mais empregados mencionados no art. 121, determinando a co !lo
cação e o serviço de carb um tlelles. 

Art. 126. Os empregados que prov:uJm invalidez teem direito 
à aposentação nos termos da lei n. 117 de 4 de novembro de 1892. 

Art. 127. Parao serviço interno do estabelecimento o director 
admittirà os serventes que forem precisos. 

CAPITULO VI 

DA SECRETARIA 

Art. 128. Haver·it em ea•la cstabolecimento nm~t sccr·etaria 
Que, com excopçii.•J dos domin;;os c dhts fel"ia•los, AStarit aberta, 
das nove horas da m:tnhiL ús duas da tarde, desde o dia rh• aLer
tura até no do ~~ncerramento dos trabalho$ do anno leetivo. 

Art. 129. Poder·;\ o director, ou os 2cretario, lH'oro.~·ar a,; horas 
do serviço pelo tempo que fOI' necessario, caso h;lj:t a,snmJ>to 
urgente a resolver, ou não esteja em dia a rost'~ctiva cscri
pturaçüo. 

Art. 130. A um dos la(los da porht d:t secr.Jtaria haverá uma 
caixa propria para roceber todos os re•1norimeutos, a qual serà 
aberta duas vezes por dia, e cuja chave e;tará :sempre om poder 
do secretario. 

Art. 131. A secl'etaria, além tlo necessario pam o cxpcdicnto, 
terá os seguintes livros: 

1°, para os termos de posse do dircctor, lentes o empr·egarlos; 
2°, par·a o reg-iatro dos títulos do pessoal rio estabelecimento ; 
3", para a inscr!pçii.o de m:ttricula em ~ad:t uma das series e 

para a dos respecti voe.; exame~ ; 
4", p:wa 03 termos de exames ; 
5•, pam o rcgbtro dos diversos diplomas, cartas, títulos ou 

licença:;, expedidos pelo estabelecimento ; 
6", para os termos de defesas de theses ; 
7", para os concursos ; 
8°, parit os ter·mos de admoestação e outras penas impostas 

aos estudantes ; 
9°, p;1ra os temws de admoestaÇ'.iio e suspensão aos membro;; do 

corpo docente e seus auxiliares, e aos empregados do estabele
cimenh); 

10, pam aponta.mento das faltas dos lentes ; 
li, para apontamento das faltas dos cmpr·eg-ados; 
12, pam inventario dos moveis do e~tabckciruento; 
U, p•u·a lançamento dos livros e papei~ cu tregues pela se-

cretaria à bibliothoca ; 
14, para lançamento do inventario do archivo ; 
15, pai'<t registro das licenças concedidas pelo Governo 
Hi, para registro de termos de posse o gr·úos. 

Poder Executivo 1S'J2 G2 
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At·t. 132. Alôm dos livros especificados, podera o director por 
si, por delilieração da con.gTegação ou wb proposta do secretario, 
c!·ear os f]ue julgar convenientes ao serviço do estabelecimento. 

Art. 133. A entrada da secretaria não é facultada aos 
alumno;;, nem a pessoas estranhas, sinão em caso de necessidade, 
com licença do respectivo chefe. 

Art. 134. Quando algum estudante quizer retirar os ori
g-inaes de quaesquer documentos essenctaes, existentes na se
cretaria, podel-o-ha f<lzer, deixando certidão, pela qual pagará o 
scllo marcado no respectivo regulamento. . 

Art. 1:35. O pessoal ch secretaria constar:\ de um secretario 
e de um sub-secretario. O director desigmtrá os anmnuenses, 
contínuos e guardas para o serviço da secretaria. 

Art. 136. Ao secretario compete fazer ou mandar fazer a 
escripturação propria da secretaria; guardar, conservar e 
arrecadar convenientemente os moveis e objectos a elht per
tencentes. 

Art. 137. Compete-lhe, além disso : 
1°, mandar no fim de cada anno encadernar os avisos e or

dem; do Governo, a minut:t dos editaes e das portarias do director, 
dos otficios por elle expedidos, quer ao Governo, quer ás diversas 
autoridades do paiz e aos lentes, e as actas das ses:sões da con
gregt~ção; 

2°, copiar ou mandar copiar em livro proJ?rio, com títulos 
distinctos, o inventario do material da secretarm, das aulas, dos· 
exames, e em geral de tudo que disser respeito ao serviço do 
estabelecimento, exceptuando somente o que pertencer :i. biblio
theca; 

:1o, exercer a policia não só dentro da secretaria, fazendo sahir 
os IJUC perturbarem a boa ordem dos traualhos, como em geral 
em todo o editicio do estabelecimento, fiscalizando o serviço de 
todos os empregados, afim de dar circumsbnciadas informações 
ao director ; ' 

4°, redigir e fazer expedir a correspondencia do director, in
clusive os otficios de convocação para as sessões da congregação; 

5°, comparecer ás sessões da congre::ração, cujt~s actas lavrará 
e das quaes fará a leitura nas occasiões opportunas ; 

6°, abr·ir e encerrar, assignando-os com o director, to1los os 
termos referentes a concm·so e inscripções para a matricula e 
exames dos alumnos ; 

7",lavrar e assignar com.o director todos os termos, não só de 
gráos, como de posse dos empregados ; 

8°, lavrar os termos de posse do director e lentes do estabe
lecimento; 

9", lavrar todos os termos de exames; 
lO, razer a folha do vencimento do director, lentes e empre

gados, apresentando-a no ultimo dia de cada mez ou no primeiro 
do seoruinte . 

11 ,'~rgani~ar sob as ordens do director, até ao dia 25 de cada 
mez,_ u orçamento das despezas do estabelecimento para o mez 
segumte ; 
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12, providenciar sobre o asseio do edilicio 1lo estabelecimento 
e inspeccionar o serviço do porteiro, umauuenses, guardas, contí
nuos, hedeis c serventes, tendo sempr·e em attençio n. natm'(!Za e 
quali.lade do objocto c a. categoria do elll[ll'e.c.:·o de cathL um ; 

13 cncane:n;r-se de tod:~ a corr<)spondt!ncia do e;;tahcleci
meuio que não for da exclusiva competcnci:t do diredor ; 

14, informar, por escripto, todas as petições quo tiverem do 
ser submcttidas a despacho do director ou da congregação ; 

15, lançar e subscrever todos os despachos da congregação ; 
Hi, prestar nas sessões da congregação as in!'oJ·uwçür)~ qne 

lho forem exigidas, para o quo o dir·cctor lho dara a pala\'ra 
quando julgar conveniente, não podendo entretanto discutir 
nem votar. 

Art. 138. Os actos do secretario ficam sob a immediatn in
specção do director do estabelecimento, a quem explicará o 
motivo das suas faltas. 

Art. 139. Ao sub-secretario compete auxiliar o secretario no 
desempenho das suas obrigações, seguindo a este respeito as 
prescripções que delle receber. Na falta e impedimento do 
secretario, todas as suas funcções e encargos passarão para. o 
sub-secretario. 

Art. 140. Quando o sub-secretario houver suLstituido o secre
tario por tempo excedente de tres mezes, preparara para apre
ssntar-lhe, quando terminar a substituição, um relatorio cir
cumstanciado de todos os factos occorridos na secretaria na au
sencia daquelle. 

Art. 141. O secretario é o chefe da secretaria e lhe ~ão subor
dinados não só os empregados desta como todos o~ mab empre
gados subalternos do estabelecimento. 

Art. 142. Na ansencia do director, ou de quem suas ve1.es 
fizer, nenhum dos empregarios n quo se refere o nrtigo antece
dente poderá abandonar o servi(,'o antes tlcl terminar a hot·a, sem 
consentimento do secretario, ao qual darú os motivos por f!Ue 
precisa retirar-se, afim de que este, quando comparecer o 
director, possa fazer-lhe a necessaria communicação. 

Art. 143. Além das obrigações especificadas neste capitulo, o 
secretario cumprirá quaesquer outras que lhe incumLa este re
gulamento. 

Art. 144. Compete ao porteiro: ter a seu cargo as chaves do 
edificio, abrindo-o e fechando-o as horas ordenadas; cuidar do 
asseio interno de toda a casa, empregando para esse fim os ser
ventes que forem designados; receber os oillcios, requerimentos e 
mais papeis dirigidos á secretaria e entregai-os ás partes quando 
assim for ordenado ; velar na guarda e conservação dos moveis 
e objectos que estiverem fóra da secretaria e da bibliotheca ; 
entregar ao sacretario uma relação delles pam transmittir ao 
director, e cumprir quaesquer ordens, relativas ao ,;e r viço, que 
lhe forem dadas pelo director ou pelo secretario. 
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CAPITULO Vll 

llA BIBLIOTHECA 

Art. 145. Havera em cada estabelecimento uma bibliotheca 
destinada especialmente ao uso dos lentes e alumnos, mas que 
será f1•tmqueada a todas as pessoas decentes que nlli se apre
sentarem. 

Art. 146. A bibliotheca sera de preferencia formadtt de 
livros, mappas, memoi'ias e quae:;quer impressos ou manú~ 
scriptos relativo:; ás sciencias professadas nos est,lbelecimentos. 

Art. 147. Haverá na bibliotheca um livro em que se in
screverão os nomes de todas as pessoas que lizerem donativo de 
obras, com indicação do objecto sobre que ver:;arem. 

Art. 148. A uibliotheca estará abertíl. todos os dias uteis das 
nove horas da manhã às duas da tardt) e das seis ás dez da 
noite. 

Nos dias em que houver sessão da congregação, a bibliotheca 
não sera fechada sinão depois de terminados os traualhos da 
sessão. 

Art. 149. Haverá na biuliotheclt quatro catalogas: 
das obras, pelas especialidádes de c1ne tratarem ; 
das obras, pelos numes de seus autores ; 
dos diccionarios ; 
das publicações periodicas. 
(\ catalogo pelos nomes dos autores será organizado de 

modo que, em frente do nome pelo qual cada autol" é mais 
conhecillo, se achem inscriptas todas as suas olm.1s existentes 
na, bibliothectt. 

Art. 150. O catalogo dos diccionarios comprehen<lerit todos 
os glossarios, vocabularios o encyclopeclias, rlbtinct;fio das 
especialidades, ainda que estCljam incluiclos em outros catalogas. 

Art. 151. No catalogo das publicações perio,lic;ts se mencio
narão as revistas, theses, bibliographias, memorhs. t·elatorios 
e quaesquer impressos quo tenham o caractBr de periodicos. 

Art. 152. Haverá na bibliotheca tantas estan tos competente
mente numeradas quantas forem neceEsarias para a boa 
guarda e conservação dos livros, folhetos, Ílll[>l'CN)S c mauu-
scriptos. . 

Art. 153. Os livros da bibliotheca serão todos encadernados 
e terão, assim como os folhetos, impressos e manuscriptos, o 
carimbo do estabelecimento. 

Art. 154. Em hypothese aigunl!t sahirão da 1Jihliotheca livros, 
folhetos, impressos ou matmscl'iptos. . . 

Art. 155 .. Havera na bibliotheca um livro de registro para 
se lan~r o titulo de cada obra que for adqnil'ida, com indicação 
dá épóca da entrada e do numero dos volumes, atim de conho
cei"-se o total dos volumes outidos. 

Art. 156. Na biblíotheca propriamente dita só é facultado o 
ingresso aos membros do corpo docente e seus auxiliares e aos em-
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preO'ados da Faculdade; para os estudantes e pessoas que quei
ranf consultar obras haverá uma sala contigua, onde se acharãQ 
avenas, em logar apropriado, os _catalogo~ necessarios, e as 
mesas e cadeiras para accommodaçao do~ leitores. 

Art. 157. Um dos guarda~ do estabele~imento deve permane
cer na sala de leitura e sert't respons:wel, si não avisar, por 
todos os estragos que se derem nos livros e objectos alll 
existentes. · 

Art. 158. O pessoal da bibliotheca constará do um bibliothe
cario e de um sub-bibliothecario, um amanuense, um guarda e 
um servente. 

A.rt. 159. Ao bibliothecario compete: 
1", conservar-se na bibliotheca, emquanto estiver aberta; 
2", velar sobre a conservação das obras ; 
3", organizar os catalogas especificados neste regulamento 

segundo o systema que estiver em nso nas hihliothccas mais 
adeantadas, de accordo tambem com as instrucçõe:; que a con
gregação, ou o dircotor do esta.belecimento, lhe transmittir; 

4°, observar e fazer· observar este regulamento em tudo que 
lhe disser r<lSpeito ; 

5", commuuicar diaria.mento ao tlirector as occurrencias que 
se derem na bibliothec:t; 

6°, apresentar o orçamento mensa.l das despezas da. bibliotheca; 
7°, propôr ao director a compra de obras e a assignaturaJ de 

jorn<tes, dando preferencia ús publicações perio•licas que ver
sarem sobre ma terias ensinadas no estabelecimento e procurando 
sempre completar as obras ou collecções existentes; 

8•, empregar o maior cuidado para que não haja duplicatas 
desnecessarias e se conserve a conveniente harmonia na enca
dernação dos tomos de uma mesma obra ; 

9", providenciar para que as ot1rns sejam immediatamonte 
entregues ás pessoas que as pedirem; 

10, fazer observij,r o maior silencio Qa sala dr~ leitura, provi
denciando para que se retirem as pessoas que perturbarem a 
ordem, e recorrendo ao director, quando não for attendido; 

ll, apresentar mensalmente ao director um mappa dos leitores 
qa. hibliotheca, das obras consulbtdas o das que deixarem de ser 
ministradas, por não existit•em; outrosim Ulll<t rebção das obras, 
que mensalmente entrarem para a bibliotheca, acompanharia de 
noticia, em hora perfunctoria, rb rloutJ•itm de c:1d,~ uma dellp.s; 

I 2, org-anizar o remetter annualmente ao director um relato
rio r los trabalhos ria hihliotheca o do estado tia<; obras e nwveis, 
intlicantlo as mocliticações quo a pmtica lhe tiver sug-gol'ido o 
julg-ar conveniente i 

1:1, encerrar djn.rmmente o ponto dos empregarias da bihJio.,. 
theca, notando a hora do comparecimento e da retirada dos quo 
o lizerem antes de terminar a hora do oxpotlirmto; 

14, tlar noticia ao director do ostahelocimento de todas as 
novas publicações feitas na Europa e America, para o quo se 
munirá dos catalogas das principaes livrarias. 



982 ACTI'> Jll PODEI: EXECUTIVO 

Art. HiO. Organizados os catalogas da bibliotheca, serão os 
livro~ collocados nas estantes por ordem numerico. tendo cada 
volume no dorso um rotulo ou cartão indicativo do numero que 
t"m no respectivo catalogo. 

Art. 161. O bibliothecario reorganizará, de cinco em cinco 
annos, os ca.talogos, alim de nelles contemplar as publicações 
accrescidas. 

Art. 162. Sempre que concluir os catalogas, o bibliothecario os 
f,lrá imprimir, com prévia autorisação l:o director, para serem 
enviados ao Ministerio e aos lentes e empregados graduados 
de todos os estabelecimentos de ensino superior, ficando 
sempre archivado um exemplar na secretaria. 

Art. 163. Ao sub-bibliothecario compete não só transcrever, 
em livro para esse fim destint\do, e na primeira columna de cada 
pagina, os pedidos de obras para consultas, ficando a outra co
lumna em branco, para nella mencionar-se a entrega do livro, a 
su:\ falta ou deterioração, mas t.ambem executar os trabalhos 
que pelo biuliothe~ario lhe forem designados. 

Art. 164. Quando o sub-bibliothecario servir de bibliothecario, 
o director designará quem o substitua. 

Art. 165. Os empregados da bibliotheca ficam sujeitos, no que 
lhes for applicavel, ás mesmas obrigações dos da secretaria. 

CAPITULO VIII 

DA CORitESI'O"'DENCIA E DA POSSE DO DIRECTOR, DOS LENTES E 
SE'CS AUXILIARES, E DOS E)lPREGADOS 

Art. 166. A correspondencia entre o director e os lentes ca
thedraticos e substitutos sera feita por meio Lle officio ; a dnquelle 
com os auxiliares do <m~ino e empregados, por portaria. 

Art. Iô7. O directot· tomara posse de seu cargo perante a con
gregação. 

Para esse fim devera enviar uma petição a quem estiver exer
cendo o cargo de tlirector. 

Este convocará a congregação para o primeiro dia util, e par
ticipará ao nomeado o dia e a hora em que devera comparecer 
para ser-lhe dada a posse. 

No dia e hora indicados, recebido o novo director á porta do 
edificio pelo secretario e mais empregados, e <i porta da sala das 
sessões d:t con;:regaçfio pelo director em exercício e lentes pre
sentes, tomará assento á direita rlo presidente da congregação, 
e, lido pelo secretario o acto de nome>1ção, tomará posse, 
do que se lavrará um termo, que será assignado por elle e pelos 
Llitos lentes. 

Tomará logo de~1ois o lognr que lhe compete, e rlar-sc-ha por 
terminado o acto da posse, que será communic<tLlo ao Governo. 

Art. 168. As mesmas formalidades serão observ.ulas em rela
ção :i. posse elo vice-director. 
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Art. 169. Os lerrtes tomarão posso dos seus cargos em sessão 
da. congregação, que será convocada para este tim em dia e hora 
designados pelo mesmo director. 

Art. 170. Si em qualquer dos casos dos artigos antecedentes 
não puder reunir-se a maioria da congreg~ção, verifi,:ar-s~-ha 
o acto da posse com os lento;; presentes, qualquer que SOJa o 
numero. 

Disto se fará menção na acta e se dará parte ao Governo. 
Art. 171. Os novos lentes serão recebidos á porta do edificio 

pelo porteiro, guardas e continuos, e na sala <las sessões da con
gregação pelo secretario. 
' Lavrndos os tet•mos, que serito assignados pelo director e 
pelos nomeados, virão estes tomar assento nos lo;;ares que lhes 
comnetirem. 

Art. 172. Si, apezar do disposto no art. 160, não for possível 
reunir a congregação, tomarão posse os lentes perante <L dire
ctoria do estabelecimento. 

Art. 173. Os empregados tomarão posse perante o director, 
do que se lavrará o competente termo. 

Art. l7 4. No a c to da posse farão os referidos funccionarios as 
promessas con~tantes do annexo sob n. 3. 

CAPITULO IX 

DA REVISTA 

Art. 175. Será croada em cada um dos estabelecimentos 
uma Revista dos cursos da Faculdade ou Escola. 

Esta Revista será redigida por uma commissão de cinco lentes, 
nomeada pela congregação na primeira sessão d9 cada anno. A 
commissão elegera o redactor principal e promoverá a troca ria 
Revista com os periodicos da mesma natureza na Europa o 
America. · 

Art. 176. A impressão será feita na typograpbia em que se pu-
blicarem os actos officiaes ou na que offerecer maiores vantagens. 

Art. 177. E' obrigatoria a acceitação do cargo de redactor. 
Art. 178. Cada numero da Revista será publicado annualmento. 
Art. 179. Dar-se-1m na Revista um summario das decisões da 

congregação que, a juizo do director, possam ser publicadas, e 
terão preferencia nas publicações as memorias originaes àcerca 
de assumptos concernentes às matarias ensinadas no estabe
lecimento. 

CAPITULO X 

DA INSCRIPÇÃO PARA MATRICULA 

Art. 180. As matriculas para os cursos se farão nas ópocas 
marcadas pelas disposições especiaes dos respectivos estabeleci-
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mantos. Fóra dessas épocas, só a congregação p_odera adm_ittir 
a matricula os camlidatos, que allegarem motivo attemhvel, 
antes de decorridos quarenta dias uteis. 

Art. 181. Nos cursos de sciencias sociaes e jurídicas, no curso 
geral de medicina e nos cursos especiaes das escolas Polytechnica 
e de Minas. ninguem sara admittido á matricula sem que exhiba 
certilicado de éstudos secundar·ios ou titulo de bacharel, de 
acco!'do com os arts. 38 e 39 do decreto n. 981 de 8 de novembro 
de 1890, podendo, todavia, os que tenham feito exames de prepa
ratorio5 em paizes estrangei!'os, ser dispensados, a juizo do Go
verno, ouvida a cong!'egação. 

Paragrapho unico. Esta disposição só começarit a vigorar no 
prazo lixado pelo art. 81 do citarlo rlecreto. 

Art. 182. Nas escolas Polytechnica e de Minas os referidos 
certificados ou títulos poderão ser substituídos pelo certific!ldo de 
approvação em todns as matarias do curso fundamental, que 
será or~anizado ness:ts escolas. 

Art. Ll83. Para os cursos comprehendidos nestes e outros 
est;J.belecimentos de ensino superior deverá o matriculando ex
hibir certidão de haver sido approvado nas matarias exigidas 
pelas disposições especiaes desses cursos. 

Art. 18-L As matriculas serão annunciadas por erlitaes affi
xatlos nos log-ares mais freC)uentrulos do estabelecimento e p:tbli
ca•los peh imprensa oito dias antes das épocn;; determinadas 
neste regulan,ento. 

Art. 18.5. Para a matricula em nlg-nma ou em todas as 
cadeiras da }a serie dos mencionados cursos o estudante deverá 
provar, em reCJuerimento ao director: 

1•, achar-se habilitado, na fórum dos arts. 181 a 18:1; 
·2•, ter sido vaccinado com bom resultado; 
3•, haver pago a taxa de 40$000 ; 
4°, identidarle de pessoa. 
ArL 186. Para matricula em alguma ou em todas as cadeiras 

das series seguintes o alumno deverit apresentar: 
1•. cet•tirlão de approvação nas m~tterias ria serie anterior; 
2•, conhecimento de haver pago n referiria taxa. 
Art. 187. E' facultada a matricula ao:; indivíduos do sexo 

femininQ, para os quaes havera nas aulas log-ar separado. 
Paragrapho nnieo. A inscripção r!e matricnht porlera ser 

feita por procurador, si o alumno tiver justo impedimento, a. 
juizo do director. 

ArL 188. O secretario, logo que lhe for tlprt'sentado despacho 
do director mandando matricular algum estudante, abrirá termo 
de matrirula no \ivr·o respectivo, fazendo menção (\e seu nome, 
filiação, m1tnra!idade e idade, o o assignará com o matriculado 
ou seu procurador no caso do artigo antecedente. 

Art. 189. Os termos rle inscripção de matricula serão lavrarlos 
seguid>tmente e sem que fiquem de permeio linhas em branco. 

Art. 190. A inscripção sera feita peht ordem em que forem 
recebidos os requerimentos, e, si dous ou mais estudantes se 
apresentarem simultaneamente com despacho do director para 
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se mscreverem na mesma cadeira ou na mesma seria, guardar
se-ha na inscripção a prec~dencia determinada pela qrdem al
phabetica de seus nomes. 

Art. 191. No dia determinado para se fechare~ as matri
culas escrevera o secretario e~ seguida ao ultimo termo o de 
encerramento e o assignará com o director. 

Art. 192. Finda a inscripção da matricula, o seqretario man
dara organizar uma lista geral dos m~triculados em cad11o uma 
das serias, cqm declaração d~~o filiação l:l naturaljdad~, e p. f ara 
imprimir, sem demqra, para ser distribuída pelas lentes e en
viada ao Ministerio • 

. \rt. 193. A taxa de inscripção de matricula só dá direito a 
esta no anno 1ectivo em que houver sido paga. 

Art. 194. E' nulla a ins!'ripção d!l matricula feita com do
CI~mcnto falso, assim como nullos são todos os actos que a ella se 
seguirem, e aquelle que por esse meio a pretender ou obtiver, 
além da perda da importancia das tax~s pagas, fica sujeito à 
pena do Codi)!o Criminal o inhibido, pelo tempo de dous fl.nnos, 
de se matricular ou prestar e~ame em <lualqncr dos !3St~be-
1ecimentos de instrucção superior federaes ou a e\les equi
parados. 

Art. 195. Cadaalumno que se houver matriculado recebera 
1lo secretario um cartão impresso, assignado pelo director, con
tendo o seu nome e a lbsignaçií.o da seria ou cadeira em que &e 
houver inscripto, 

Art. 196. Sómente serão considerados alumnos dos estabeleci-
mentos os indivíduos matriculados. · 

Art. 197. Poderão fazer cursos livres no recinto dos es
tabelecimentos os protissionaes que tiverem diploma conferido 
pelos mesmos estabelecimentos ou outros equivalentes, naci0naes 
ou estrangeiros. 

Paragrapho unico. Ficam excluídos desta p3rmissão os labo
ratorios, os gabinetes e as clinicas. 

Art. 198. Os pretendentes a cursos livres deverão dirigir ao 
rPspoctivo rliroctor, na sessão do abertura dos trabalhos escolares, 
um requerimento acompanhado do diploma, ou sua publica
forma, folha corrida o o programma que se propõe a seguir. 

Estes documentos serão sujeitos á apreciação da congrcgaçilo, 
que votará nominalmente sobre a petição. 

Paragrapho unico. A autori~ação concedida para os cursos 
Jivr·es não constitue titulo. nem couf.,re regalia olficial alguma. 

Art. 199. No caso de ser attendido o candidato, o rlirector 
designará :~ sala em que deve ser feito o curso, ~arcando-lhe o 
res1 .ecti v o horario. 

Art. 200. Os cursos livres ficarão sob a immediata inspocção 
do director, que os visit:~rá sempre que llle for possível. 

Art. 201. Quando os cursos livres não preencherem os seus 
fins, fo~em ?esJ~rez~dqs os programmas, ~rofes~adas doutrinas 
contl'arms a ler e a moral, ou rierCIJ1-Se disturb!oS e desordens, 
o director levará o facto ao conhecimento da congregação, a 
gual compete cassar a licença concedida. 
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Art. 202. os professores de cursos livres deverão remetter 
ao director, no fim do anno lectivo, urna informação circum
stancia•la sobre os respectivos cursos. 

Art. 203. As concessões para os cursos livres não deverão 
exceder de um anuo, podendo, entretanto, ser renovadas, si assim 
convier ao ensino. 

Nas petições para a continuação os candidatos só deverão 
apresentar o seu programma. 

Art. 204. Para os actos solemnes do estabelecimento todos os 
professores particulares serão convidados, havendo para ellcs 
logar especial. 

Art. 205. No relatorio annual, remettido ao Governo pelo 
director, se fara sempre menção dos professores particulares 
que mais tiverem contribuído para o adeant:lmento do ensino. 

Art. 206. Os professores particulares poderão publicar em 
cartazes os programmas dos seus cursos com o horario respe
ctivo, o logar em que tiverem de fazel-os, e outras explicações que 
jul~rem convenientes, sendo esses cartazes affixados nos logal'es 
maiS frequentados do estabelecimento. 

Art. 207. Os cursos dos professores particulares serão diurnos 
ou nocturnos, mas estes ultimos não podel'ão funccionar depois 
das 9 horas. 

Art. 208. Os professores de cursos livres são responsaveis 
pelas despezas que fizerem, assim como pelos damnos que 
causarem nos objectos pertencentes ao estabelecimento, sendo 
tambem obrigados a gratificar o porteiro e os serventes pelo 
trabalho extraordinario que taes cursos acarretam. 

Art. 209. O;; lentes cathedraticos e substitutos, professores e 
preparadores não poderão abrir cursos retribuídos das m:\terias 
professadas nos estabelecimentos de cujos corpos docentes fazem 
parte. 

CAPITULO XI 

DA INSCRIPÇÃO PARA EXAMES 

Art. 210. As inscripções para exames se farão nas épocas 
marcadas nas disposições especiaes de cada um dos estabeleci
mentos. 

Art. 211. Havera duas épocas de exames : a 1•, a pat•tir do 
terceiro dia do encerramento das aulas ;. a 2•, a começar no 
terceiro dia da abertura dos trabalhos, d•wendo terminar, 
salvo o caso de força maior, antes do começo das aulas. 

Art. 212. As pessoas que quizerem inscrever-se para exames 
dos cursos dos estabelecimentos deve!'ão dirigir um requerimento 
ao director, satisfazendo as seguintes condições: 

1•, apresentar certidão de habilitação na fórma das disposições 
especiaes de cada um dos estabelecimentos ou de approvação nas 



ACTOS DO PODER EXF.CUTIVO 987 

matarias que antecedem as dos exames requeridos, segundo a 
ordem do programma otHcial; 

2a, provar :t identidade de pessoa; 
3a, pagar a importancia da taxa, que será de 40$ por cadeira 

ou seria para os que tiverem pago a de matricula, de 80$ para os 
que não se houverem matt•iculado ; 

4a, apresentar attestado de vaccina. 
§ 1. o A prova da identidade far-se-ha por meio de attestação 

escripta de algum dos lentes do estabelecimento, ou de duas 
pessoas conceituadas no logar. 

§ 2.0 O candidato em nome de quem e com cujo consentimento 
algum outro individuo houver obtido inscripção ou feito exame, 
perderá esse e todos os mais exames prestados até áquella data, 
sem embargo do procedimento criminal que no caso couber 
contra as pessoas implicadas no facto. Para esse e:tfeito o 
director do respectivo estabelecimento dará conhecimento do 
facto ao Governo e aos directores dos outr·os estabeleci
mentos. 

§ 3.0 As condições I a, 2a e 4" não serão exigidas dos alnmnos do 
estabelecimento, salvo na parte relativa á exhibição de certidões 
de approvação nas matarias da seria anterior. 

Art. 213. Ao director compete ordenar que o secretario faça 
as inscripções de exames dos estudantes, cujos requerimentos 
estejam conformes às disposições antecedentes. 

Art. 214. As inscripções para exames serão lançadas, como as 
inscripções para a matricula, em livros especiaes para cada 
cadeira ou serie, com termos de abertura e de encerramento 
lavrados pelo secretario e assignados pelo director. 

Os lançamentos serão feitos de modo que fique uma margem no 
livro respectivo, em que se possa mencionar o resultado do exame 
de qualquer mataria ou serie em que o estudante tenha sido 
examinado. 

Art. 215. O alumno poderà requerer inscripção de exame 
para uma ou mais serias, ou para uma ou algumas cadeiras, 
mas não poderã prestar exame de qualquer materia de uma 
serie sem ter sido approvado em todas as matarias da serie 
anterior. 

Art. 216. Os examinandos serão chamados pela ordem da 
respectiva inscripção de exames, tendo direito de prioridade os 
alumnos matriculados. 

Art. 217. Os reprovados não poderão prestar novo exame da 
serie ou cadeira em que tiverem sido inhabilitados sinão na outra 
época propria marcada no art. 211. 

Guard:;tdo, porém, esse intervallo, poderão repetil-o quantas 
vezes qmzerem. 

Art. 218. O pagamento da taxa para inscripção de exame só 
di direito a este na época em que tiver sido requerido. 

Art. 219. E' extensivo, no que for applica.vel, á inscripção de 
exames o disposto nos artigos relativos às matriculas. 



OAPITULO Xll 

DOS EXAMES 

Art. 220. Os exames serão prestados por cadeiras. 
Art. 221. As mesas examinadoras serãQ constituídas segundo 

as disposições especiaes da cada um dos estabelecimentos. 
Art. 222. Tanto na prova escripta como na oral ou pratica, 

nenb.um Jante será obrigado a. examinar mais de uma turma por 
qia, podendo porém fa.zel-o, si o quizer, a convite do direotor. 

para os impedimentos que occorrerem no decurso dos exame~ 
Q directoll determiqarh a suhstituição. 

Em falta de lentes, ~ssim cathellraticos como suhstitutos, ]e.,. 
verá o director nomear para os exames os professores jl1bilados 
ou de outros estabelecimentos publicos ou particulares. 

Art. 223. o secretario organizari\ uma lista das pessoas que se 
houverem inscripto de conformidade com ~s disposições do 
art. 212 e mandai·á affixal-a em logar conveniente. 

Diariamente remetterá á mesa examinadom a relação dos que 
!levam ser chamados a exame e de mais alguns ncmes que se 
lhes seguirem, em igual numero, afim de preencher as faltas 
dos que não comparecerem. 

Art. 224. ;o;ão prohibidas as trocas de logaros para e~ames 
entre os estudantes. 

Art. 225. o exame constara de provas: escripta e orl!ol em 
cada uma das cadeiras, e uma pratica nas cadeiras que tive
'l'em laboratorios e g,tbinetes. 
' o processo das provas de eiame sera regulado pelas dispo
sições especiaes de cada. um dos estabelecimentos. 

Art. 226. Terminados os exames, acommissãojulgadora, ten!io 
presentes as provas escriptas dos mesmos estudantes, procederá 
em segnid;t ao julgamento, que se fará por votação nominal e 
sepa.rariamente sobN as matarias de cada carleira. 

Art. 227. A qualificação do julgamento se fará do seguinte 
modo: 1°, será considerado reprovado o que uiio tiver a maio
ria dos votos favoraveis ; 2", será approvarlo plenamente 
aqu(:llle quo, tendo obtido unanimidarlo de votos f;wora
veis, merecer igual re,;ultarlo em segnmh vot:~ção, [t que imme
diata.mento se procedera ; 3°, será. approvndo com distinrção o 
!l!le for proppsto por algum dol'\ membros da. commissão julga• 
!lora e (lm nova votaçiio alcançar todos os votos favoraveis~ 
Nos demais casos de julgamento, a. nota será approvada simples.,. 
mente. 

Art. 228. Será permittido aos estudantes a.pprova.dos simplea
lflOn~e inscreverem-se de novo para o mesmo exame na época 
segumt~, mas neste caso prevalecera a nota do segundo exa.me, 
quer seJa de approvação, quer de reprovação. 

Art. 229. A reprovação em uma ou algumas cadeiras não 
importa a perda do exame nas outras cadeiras da mesma seria ; 
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o reprovado poderá requerer exame sobre as mate rins dá êaueira 
ou das cadeiras em que tiver sido inhabllitauo. 

Art. 230. o resliltado do julgamento será escripto é assi
gnado jJeloS membros da commissão julg-adora; e tudo será redu
zidtllt termo hO livro competente. 

CAPITULO XIII 

DO TEMPO DOS TRABALHOS E EXERCÍCIOS ESCOLARES 

ArL 231. Os trabalhos de cada um do.s estabelecimentos prin· 
cipiarito o terminarão nas épocas marcadas nas respectivas dispo
sições especiaes. 

Art. 2:32. Quinze dias antes da abertura das aulas, a congregação 
se reunirá para distribuir a~ horas das aulas, verificar a presença 
dos lentes, de8ignar os substitutos e, na falta. destes, os que devam 
reger as ca.deira:; cujos lentes se acharem impedidos. A distri
buição das horas, que for approvada no principio do a11no lectivo, 
só pode ser alter,1da com approvação da congregaçii.o, si assim o 
exigirem as conveniencias do ensino. 

O director fará publicar por edital e pela imprensa o resultado 
desta sessão 1la congregação. 

Quando a vaga ou impedimento occorrer no decurso do anno, 
qualquer que seja o motivo que a determine, cabe ao uirectot' 
fazer, em qualquer hypothese, a designação de quem deva reget• 
as cadeiras. 

Art. 233. O horario das aulas de cada estabelecimento será 
marcado pelas disposições especiaes do mesmo estabelecimento. 

Art. 234. Cada lente cathedratico ou quem o estiver substi
tuimlo será obrig-ado a apresentar á congregação, na sessão de 
abertura dos trabalhos, para ser por ella :wp:.-ovado, o pr·og-ramma 
do ensino de sua cadeira, dividido em partes ou artigos distinctos. 

Sem luwer cumprido essa obrigação, nenhum lente assumirá o 
exercicw da respectiva cadeira, cuja regencla sera confiada ao 
competente substituto, 

Art. 235. Apresentados os programrnas, o director nomeará. 
uma commissão de tres membros para uniformisal-os, de modo que 
exprimam o ensino completo das matarias professadas ho esta .. 
belecimen to. 

Art. 236. A cotmn!ssão apresentará o seu parecer motivado em 
sessão da congregaQão, que deverá eiTectuar-se lo dias ant11s da 
abertura das aulas, é esse parecet' será discutidó e approvado na 
mesmtL sessão. 

Art. 237. Os prngratttmas, depois de appt>otndos pela congre
ga~ lo; serão impressos e distribuidog, 

Art. 238. Os progl'àmmas, depois de adaptados pela congre
gação com modittcações oti sem ellas, só podet•ão ser alterados 
na primeira sessão do seçulnte anno lectivo. Os lentes deverão 
preenchel-os até ao dia uo encerramento das nulas. 
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Art. 239. O director providenciar:i para que os substitutos em 
cursos complementares completem o pt·eenchimento dos pro• 
grammas das c;vleir:ts, cujos lentes não possam fazel-o. _ 

Art. 240. Os progr<unmas npprovados em um anuo podemo 
servir para os annos seguintes, si a congregação, por si ou por 
proposta r los respectivos lentes, não julgar necessario alterai-os. 

Em todo caso, devera o lente proceder a leitura do respectivo 
programma, afim de ser remettido a commissão de que trata 
o art. 235. 

Art. 241. A frequencia dos alumnos em cada nm dos estabele
cimentos sera regulada pelas disposições espcciaes do mesmo 
estabelecimento. 

Art. 242. os catherlraticos, quando impedidos, habilitarão os 
substitutos com os esclarecimentos necessarios sobro o estado do 
ensino da respectiva cadeira. 

CAPITULO XIV 

DAS COM~IlSSÕES E INVESTIGAÇÕES EM BENEFICIO DA SCIENCIA 
E DO ENSINO 

Art. 243. De dous em dous annos a congregação de cada um 
dos estabelecimentos indicara ao Governo um l8nte cathedratico 
ou substituto para ser encarre.~ado de fazer investi~ações scien
tificas e observações praticas, ou para estudw nos paizes es
trangeiros os melhores methodos rlo ensino e as materias das 
respectivas cadeiras, e examinar os estabelecimentos e institui
ções das nações mais adeantadas da Europa e da America. 

Art. 244. A congregação dara por escripto ao nomeado 
instrucções adequadas para o bom desempenho da commissão, 
designando a época, a duração das viagens e os logares que 
deverá visitar, e impondo-lhe a obrigação de informar o 
estabelecimento de tudo que possa. interessar ao ensino. 

Art. 245. Os estabelecimentos transmittirão uns aos outros 
as instrucções dadas aos commissionados e os relatorios por estes 
apresentados, dividindo entre si os objectos uteis que adquirirem, 
sempre que dos mesmos houver duplicata. 

Art. 246. Os directores se correspon1lerão com os commis
sionados acerca de todas as descobertas e melhoramentos 
importantes para a sciencia. e poderão incumbil-os da compra e 
remessa de objectos para uso dos estabelecimentos. 

Art. 247. Os directores velarão pelo cumprimento das instru
cções, que forem dadas aos commissionados, levando ao conheci
mento da congregação e do Governo o que occurrer durante a 
com missão, assim como o resultado final desta. O Governo, 
ouvida a cong-regação, cassara a nomeação do commissionado 
que não cumprir suas obrigações, e o mandará regressar dentro 
de prazo determinado, findo o qual cessarão os supprimentos que 
lhe forem concedidos. 
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Art. 248. O alumno que tiver completado os estudos e for 
classificado pela congregação como o primeiro estudante entre 
os que com elle frequentaram o curso, tora direito ao premio de 
viagem a Europa ou America, afim de se applicar aos estudos 
por que tiver predilecção ou àquelles qne forem desig-nados pela 
con$'reg,H;ão, al'bitrando-lhe o Governo a quantia que julgar 
sutliciente para a sua manutenção. 

Art. 249. A classificação, a que se refere o artigo antecedente, 
será feitn, por uma commissão, nomeada peht congregação e 
composta de tres lentes, a qual, colligindo com a maior impar
cialidade todos os títulos que puderem revelar a capacidade dos 
alumnos e attendendo ao seu procedimento moral, apresentará 
um relatorio, que sara em suas conclusões votado em sessão da 
congregação. . 

Art. 250. Não podera ter esse premio o alumno a quem tenham 
sido intligidas penas escolares que desa.bonem sua reputação. 
O direito de estudar em paiz estrangeiro por conta do Estado 
passara para o segundo alumno classilicado, e assim successiva
mente, o que tambem se observarà no caso de recusa por parte 
do alumno designado. 

Art. 251. Os alumnos que tizerom a viagem de inst.rucção 
continuarão a ser considerados como pertencendo ao estabe
lecimento e serão obrigados a remetter semestralmente um 
relatorio do que tiverem estudado, o qual será julgado por uma 
commissào do mesmo estabelecimento. 

Art. 252. Si os relatorios não forem remettidos regularmente 
ou demonstrarem pouco aproveitamento da parte de seus 
autores, a congregação podara reduzir os prazos concfldidos e 
até dal-os por findos, participando sua resolução ao Governo, 
alim de que este suspenda a respectiva pensão. 

CAPITULO XV 

DA POLICIA ACADEl\UCA 

Art. 253. O alumno que p~rturbar o silencio, causar desordem 
dentro da aula ou nella proceder mal, será reprehendido pelo 
lente. 

Si não se contiver, o lente o farà immediatamente sahir da 
sala e levara o facto ao conhecimento do director. Si o lente 
vir que a ordem não póde ser restabelecida, suspenderà a lição, 
e dara parte do occorrido ao director. 

Art. 25-l. O director, assim que tiver noticia do facto nas 
duas ultimas hypotheses do artigo precedente, tara vir à sua 
presença o culpado ou culpados, e, depois de ler publicamente a 
parte dada pelo lente, e o termo lavrado pelo g·uarda, convocará 
immediatamente a congregação, que imporá por votação nominal, 
depois de ouvido o delinquente, a pena de perda de um ou dous 
anuos de estudos, conforme a gravidade do facto. 
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Art. 255. Si a desordem realizar-se dentt•o do edilicio, porém 
ffira da aula, qualquer lente ou empregado que presente se 
achar procurnra conter ds autores. No caso de não serem atten
didas as admoestações, ou si o successo for de natureza grave, o 
lente ou o empregado que o presenciar deverá. immediatamen te 
cotmnuniellr o facto ao director. 

Art. 256. 0 director, logo que receber a participação OU ex
officio tiver noticia do occorrido, tomara de tudo conhecimento, 
fazendo comparecer, ila secretaria, perante si o alumno ou alu
mnos indigitados. 

Art. 257. SI, depois das indagações n que proceder, o di
rector achar que o alilmno mere~e maior correcção do que uma 
simples advertencia feita em particular, o reprehenderá pu'"' 
blicamente. 

Art. 258. A t•eprehensão sera neste caso dada na secretaria 
em presença de dous lentes, dons empregados e de quatro ou seis 
ahimnos pelo menos, ou na aula a QU•3 o estudante pertencer, 
presentes o lente e os outros estudantes da mcsm:t aula; que se 
conservarão nos respectivos logares. 

A todos estes acto;; assistirá o secretario, e de todos ellcs, bem 
como dos casos refel'idos nos arts. 254 e 256, se l:wrará um termo, 
que será presente na primeira sessão dtt congregação e tran
scripto nas informações dadas ao Governo sobre o procedimento 
dos estudantes. 

Art. 259. Si a perturbação do silencio, a falta de respeito 
ou a desordem for praticada em acto de exame ou em qualquer 
acto publico do estabtllecimento, se procederá peh maneit'a decla
rada nos citados artigos. 

Art. 260. Si algum dos factos de flUe se trata no nrtigo ante
cedente e na primeira parte do art. 255 1ot• praticado por estu
dante que já tenha feito a sua ultima serie de exames, o lente 
ou director deverá levar tudo ao conlwc:imento cht congregaçfil), 
a qual podera substituir a pena de reprehen;;ão pulili··a pela do 
espaçamento da época p.'tra a collação do gr~w, ou pela retenção 
do diploma até um anuo. 

Art. 261. ~i o director entender que o de!icto declarado no 
art. 253 merece, pelas circumstancías qne o acompanharam, 
mais severa punição do que a do art. 258, man!lat·i~ lavrar 
termo de tudo pelo secretario, com as razões que o estudante 
allegar a seu lavor e com os depoimentos da,; testemunhas 
que souberem do facto, e o apresent:trá à congregaçã.o; 
esttt, depoís de empregar os meios necessario.> para conhe"' 
cer li verdade, condemnará o delinquente á pena de perda 
de um a rlous annos de estudos, confor·me a gravidade do delicio . 
. . A~t,. 262. O alumno que intencionalmente quebrar, estragar, 
Itititthsal' os instrumentos, apparelhos, mo•lelos, mappas, livros 
ou moveis serit obrigado a restitui L' o objecto por elle cstr11P<tdo; 
e na reittcidencia, além da restituição, será admoesta'!~ pelo 
director, á vista da. rarticipação rio lente ou autoridade com.:. 
patente, ou sujeito á pena de perder um a tres annos de c!tú
dos, segundo a gravidade do de1icto. 
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Art. 2G3. Sompt·e quo vot•iticm·-so tjnalqnet· dcs.tpparecimeuto 
tio objectos, t<w to tla s·~cretm·ia, corno das demais dopendencias 
do o:>tabolecimonto, o secretario, recebida a communicação, par
ticipara por oscripto ao diroetor, o qual nomeará uma comrnissão 
para proceder a minuciosa syndicancia do facto. 

o bibliothecario levarit igualmente ao conhecimento 1lo di
rectol' quaesquer subtracções occotTidas na bibliothoca. o, a bl 
respeito, se pr·aticará o que llca acima rletel'minado. 

Art. 264. Descoberto o autor do delicto de que trata o artigo 
antece1l ·nte, serà. reprehendido pelo director e obrigado a resti
t'lição do objecto subtrahido e se prornovcr.i. o pi'ocesso Cl'i
mina.l, si no caso coube!'. 

Art. 265. Os estUilantcs que m·rancarem editaes dentro do 
edilicio do estabelecimento ou praticarem actos de injuria dentro 
do mesmo edilicio por palavras, por escripto ou por qual
quer· outro modo contra o olirector ou contra os lentes, :;erão 
punidos com a pena do pnrda de nm até dons aunos de estudos, 
confot·me a gravidade do caso. 

Art. 266. Si pr·;ttic~lrem dentro do edilicio ola Faculdade 
actos oll'ensivos da moral publica, ou poe qualquer modo que scj:t 
dirigirem ameaças, tentarem aggressão ou vias de facto contra 
as pessoas iudiead:ts no artigo antecedente, serão punidos com 
o dobro das p:mas alli declaratlas. 

Si etrectuar·em as ameaças ou realizarom as tentativas, serão 
punidos com a exclusão dos estudos em qualquer dos esta
belecimentos de instt·ucção superior federaes ·ou a estes equi~ 
parados. 

As penas deste artigo e uo antecedente não excluem aquellas 
em que incorrerem os delinquentes segundo a legislação penal. 

Art. 267. Si os tlelictos dos artigos antecedentes for·em prati
mulos por estudantes dn, ultima ser·ie, serão estes punidos com a 
suspensão do exame ou, si este jit tiver sido feito, com a demora 
1la collação do gl'úo, ou com a retenção do diploma, pelo tempo 
correspondente ao das penas marcadas nos mesmos at·tigos. 

Art. 268. Das penas de perda do anno de estudo. rle suspensão 
do acto, demom da collação de gTà.o, retenção do diploma, se 
admittiri~ t•ecurso para o Governo, sendo interposto dentro de 
oito dias, conta'los da dat:t (la intimação. 

O recurso sm·i~ suspensivo nos caso;:; de perda de anuo de estu
dos ou de exclusi'io. 

O Governo, a quem serão presentes todos os papeis que forma
rem o processo, resol veeá confirmando, revogando ou modifi
cando a decisão da congregaçiio. 

Art. 269. O estu,tante r1ue, chamado pelo dimctor, não 
comparecer, serà coagido a vir á sua presença, depois de lavrado 
o termo de desobedien·~ia pelo empregado que o for chamar, 
requisitando o mesmo director :tuxilio da autorid:tde policial. 

Art. 270. Os lentes exercerão a policia dentro das respectivas 
aulas, e nos actos academicos que presidirem deverão auxili<tr o 
director na manutenção da ordem e do respeito dentro do edilicio 
do estabelecimento. 

Poder Executivo 1S92 63 
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Art. 2il. Não estnntlo presente o director, ueverão substituil-o 
na manuten<;ão tia ordem os lentes .cathedrtüicos e sub::;titutos 
por ordem de nntigui<bde, e, na falta de todos elles, o secretario, 
quando da continuação rle qu~tlquer blta. possam resultar incon
vcnientrs graves. 

Art. 272. O porteirJ e os guarda.~ velarão na manutenção da. 
boa ordem e do asseio dentro do ediftcio do estabelecimento, pro
curando advertir com toda a urbanidttde os que infringirem esta 
disposição. 

Si as suas advertencias não bastarem, tomarão os nomes dos 
inl'mctot·es o dl\l'iio parte <lo occorrido immediatnmente ao 
<lirector, e em Slli\ ausencin. a qmtlqucr· lento ou ao sccrotario 
alim lle provi<lenciarem. 

Art. 273. Si qualquer pessoa estranhrt ao estabelecimento 
praticar algum llos actos puníveis por este regulamento, set'á 
o fitcto levado ao conhecimento do director atim de qne faça. 
tomar por termo o occorri,\o e dê de tudo conhecimento à com
petente autoridade policial, para proceder na. conformidade das 
leis. Poderá tambem o director prohibir ao autor daquelles 
actos a entrada no ediftcio do estabelecimento. 

CAPITULO XVI 

DA~ I.!CE:-:ÇAS E FALT.\S 

• Art. 274. O director de cada estabelecimento ue ensino su
perior poderitconcc<ler, tlentro de 11m anuo, at~~ 15 rlins ele licença. 
aos empregados. sem pr0jnizo <lo rrspr.cliYo ord 'nado. 

Art. 275. As licenças de 15 <lias a lllll anno scriio concedidas 
aos membros do mag-isterio c seus auxiliares pnr portaria. do 
Ministro, em caso (fo moll'stia provallfl ou por outro qualquer 
motivo ,justo e atton<livel, mediante requerimento conveniente
mente informado pelo director do estabelecimento respectivo. 

§ l.• A licença concedida. por motivo do molesti[t dá direito 
á percepção do ordenado l1.t0 seis mezes, o do metade por mais 
de seis mezes até um anno; o por outro qualquer motivo, darit 
logar ao desconto da quarta parte do ordenado até tres mezes, 
da metade por mais do tres at•} seis. das tres quartas partes por 
mais de seis até nove, e de todo o ordenatlo dahi por deante. 

§ 2_.~ A licença em caso algum <larit direito à gratilicflção do 
mmrctc!O do cargo, não se podendo, porem, fazer desconto algum 
dos uccrescimos •le vencimentos obtidos por antiguidade • 

. \rt. 276. O tempo de prorognção de uma licenç[t, concedida 
uma ou mais vezes dentro de um anuo, será contado do dia em 
que terminou a primeira, alim de set· l'cito o de,;conto de que 
trata o § l" do artigo ~ulterior. 

Art. 277. Esgotflllo o tempo maximo doutro do qual poderão 
s~t· concedidas as licenças com vencimento, a nenhum func
cwnar·lo será pot•mittida novit licença com ordena1lo ou parte 
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delle, som rtne haja decorrido o prazo de um a1ú1o contado 
tht dat<t em rtne houver expirado o ultimo. 

Paragra.pho nnico. O membro do ma.gisterio pJderá gosar onde 
lhe aprouver a licença que lhe for concedida; esta, porém, ficará 
sem effeito, si della não se aproveitar dentro de um mez contado 
da data da concessão. 

Art. 27H. Não poderá obter licença alguma o membro do 
magisterio que não tiver entrado em exercício do log-ar em quo 
haja sido provido. 

Art. 27\J. Nos Estados, o prazo das licenças começará a correr 
do !lia e:n que tiver o devido.Cump1·a-se • 

. irt. 280. O membro do ma~;isterio licenchdo po:let·i~ reuun
ciat• ao re::;to do tempo que tiver obtido, uma vez que entrar 
immed.iatameute no exercício do seu cargo; mas, si não tiver 
feito a renuncia antes de começarem as ferias, só depois de 
terminada a licença poderà. apresentar-se. 

Art. 28!. As disposições dos artigos antecedentes applicam-se 
ao funccionario que perceber simples gratificação, ou cujo ven
cimento for de uma só natureza e d.o qual duas terças partes 
sejam consideradas como ordenado. 

Art. 28:!. Aos funccionarios contractados, quanuo requererem 
licença, serão applicadas as dis{losições referentes aos effcctivos, 
fJII<tlldo deste assumpto não cogitarem os respectivos contmctos. 

Art. 283. D<tdo o caso do licença concedida a um lente cathe
dratico, assim como no de vaga da cadeira, será chamado pelo 
director um substituto da reEpectiva secção para regei-a. Quando 
não haja substituto da secção, ou esteja este impedido, serà. con
vi!lado pur o1·dem de preferencia um outro cathedratico tla 
mesma secção, um substituto dti outra secção, um professor, e por 
nltimo um cidadão que tiver o grà.o ou titulo do mesmo estabe
lecimento, preferindo-se nestas circumstancias os lentes das 
Faculdades ou Escolas livres. 

Art. 28i. E' obrigado a ponto do entrada e sabida totlo o 
pessoal do corpo docente dos estabelecimentos de ensino superior, 
seus auxiliares, bem como todo o pessoal administrativo. 

Art. 285. A presença dos membros do corpo docente serà. 
verificada pela sua. assignatura nas cadernetas das aulas e nas 
actas tht congregaçlío. 

Parag-rapho nnico. A p!'esença dos auxiliares 1Jo corpo docente, 
bem como <t do todos os empregados, serti verificada pela sua. 
assignatura no livro do ponto, indicando a hora da entrada e da 
sabida ; a dos preparttdores, porém, se verificara na caderneta 
das aulas . 

. il't. 286. O secretario, li vista das notas das cadernetas, das 
que hnja tomado sobre quaesquer actos escolares, e tlo livro do 
ponto, organizará no fim de cada mez a lista completa 
das faltas e a apresentara ao director do estabelecimento, que 
a.ttendetHlo aos motivos pmlerit considemi' justilleadas até ao 
numero do oito. 

Art. 287. As faltas devem ser justilicadas até no ultimo dia do 
mez. 
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Art. 288. As fitltas tios lentes :·~s ~es,;ões de congTegação ou 
a quaesquer actos e funcções a que forem o!Jrigados pelos regula
mentos serão contadas como as que deram nas auhts. 

§ I.• Coincidindo no mesmo ditt trab1tlho do aula e de con
gregação, a a!Jstonção de um destes serviços importara um~t 
falta. 

§ 2.• O trabalho de congregação prefere a qualquer outro. 
Art. 289. Terão direito só ao ordenado os lentes, professores 

e preparadores que faltarem por motivo justiticado, não lhes 
sendo abonadas, independentemente de justificação, mais de duas 
faltas em cada mez. 

Art. 290. O lente director estará sujeito a:; proscripções 
desta lei, como qualquer ouh·o mem!Jro tlo corpo docente. 

CAPITULO XVII 

PATRIMONIO 

Art. 291. Aos estabelecimentos ú permittido constituir 
patrimonio com o que lhes provier do doações,. tog-ados e sub
scri (X~ões. 

Este patrimonio será administrado pelo director, na fOrma do 
regulamento organizaria pela congregação. 

O patrimonio será convertido em n.polices da divirln. publica, e 
os seus rendimentos serão applicados aos estahelecirnentos e 
melhoramentos do ensino o tio etlilicio. 

Art. 292. As doações e legados com applic;H;ão especial serão, 
porém, empregados na fOrma determinada nas respectivas doações 
e legados. 

C.\PITULO XVlll 

DISPOSIÇÕES llEIU\.ES 

Art. 29:3. O logar de lente e profu:;~ot· ó compatível com as 
funcções, que, em virtude do me::;mo car;.;o, tenha elle de ex.ercer 
durante o anno lectivo. Podem o::; lente:; catherlmticos, substi
tutos, professores o preparadores exercer commissões r.Io Go
verno, relativas ao ensino. 

Art. 294. Os rlirectores, os lentes cathedmticos e sub
stitutos, os professores, pt•eparadore,; o mais empregados mencio
nados neste regulamento perceberão os vencimentos marcados 
na tabella annexa sob n. 1. As taxas de matriculas e de exames, 
bem como os emolumentos dos diplomas, constam da tabella 
annexa sob n • 2. As formulas das promessas para posse dos 
funccionarios constam da tabella annexa sob n. 3. 
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Art. 295. Os lentes cathedraticos, substitutos, professores e 
secretarios, que houverem bem cumprido suas fuocções, terão 
periodicamente direito, mediante informação do director, a um 
accrescimo de vencimento, nos seguintes termós : 

Os que contarem de serviço etrectivo do magistel'io lO annos, 
5 °/0 ; 15 annos, 10 °/o; 20 annos, 20 "/o; 25 annos, 33 "/o; 
30annos, 40 "/o ; 35 annos, 50 "/o e 40 annos, 60 "/o. 

A porcentagem acima marca1la ser·it calculrvla sobre os venci
mentos da tabella vigente. 

Art. 296. Os diplomas serão passados segundo os modelos 
juntos a este regulamento e iihpressos em pergaminho, a ex
pcns:ts daquelles a quem pertencerem. 

Art. 297. Os •1iplornas de pessoas que não se acharem pre
sentes para assi~nal-o:> perante o secretario serão enviados pelo 
director á autoridade do logar em que estiverem residindo os 
diplomados, atim de serem por estes assignados em sua presença. 

Si, porém, o diplomado não se achar no Estado em que tem 
sua séde o estabeleeimento, o fiirector enviará a carta ao Governo 
do Estulo em que elle residir, alim de ter aqu·!lle destino. 

Art. 298. As formulas para a collação dos gráos e os modelos 
dos diplomas e títulos serão determinados nos regulamentos 
especiaes a cada estabelecimento. 

Art. 200. Não se 1nssar:\ segundo diploma sinão no caso de 
justilicada perda do primeiro e com a competente rcsalva lan
çad;t pelo secretario e assígoada pelo director. 

Art. ~00. Haverá em cada estabelecimento um sello grande 
quo servir(t para os diplomas acar:lemicos, e somente poderá 
ser empregadc pelo director, e ontro pequeno para os papeis que 
for·om expedidos pela. secrota.ria. 

A fól'ma dos sellos continúa a ser a mesma. 
Art. 301. A borla e as fitas das cartas para o sello pendente 

teriio a mesma. fórma c côe atei agora seguirlos. 
O capello serit da. côr arlophvh nos nstahclecimcntos e •lo feitio 

usado actnalmentc. 
Art. 302. No editicio do estabelecimento, alem das salas para 

as aulas, pflra as sessões de congregação, para a secretaria, 
para a bibliotheca, para o director e para os lentes, haverâ. 
um salão especial pam a collaçiio dos gráos e mais actos 
solemncs. 

Art. 303. O director, lentes, secretario c bihliothecario usarão, 
nos netos solemnes do estahelecimento, rio vestnario actualmente 
arloptado. 

Art. ::!04. O porteiro e os guardas w;a.rão rliaria.mente, no re
cinto do estabelecimento e 110 exercício de suas funcçües, de um 
dh;tinctivo, qufl consistirá em uma chapa de met!d collocada 
ao lar lo esl]ner1lo da g-ola, com a designação de seus empregos. 

Art. :lO;). Niio poderão servir de examinadores os lentes que 
tiverem com os examinandos parentesco até 2" grilo, nas linhas 
ascendentes e descendentes ou na linha transversal. 

Nas questões de interesse particular não podem votar con
junctamente lentes que tenham entre si o referirlo parentesco. 
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Art. 306. Quando, entre dous ou mais lentes, se verificar o im
pedimento de que trata o artigo antecedente, só será admittido 
a votar o lente mais antigo. 

Quando o mesmo impedimento se verificar entre o director o 
algum ou alguns lentes, votará apenas o director. 

Art. 307. Pantheon. Sob esta denominação haverá nos estabe
lecimentos uma sala destinada nos retratos ou photographias 
dos alumnos que terminarem os seus cursos e mais se hou
verem distinguido por seu talento, applicnção e proce<limento. 

Paragrapho unico. Os alumnos a que se refere este artigo, e 
que terão o titulo de - lnurmvlos -devem contar pelo menos 
2/3 de aporovações distinctas. 

Art. 308. Durante o tempo feriado o pessoal do corpo docente 
e administrativo, salvo os funccionarios que estiverem no goso 
de licença, perceberão integralmente seus vencimentos, sem 
embargo de quaesquer impedimentos occasionaes que occorrerem 
no anno lectivo. 

TITULO li 

):n!!ltltll.lçõos do onslno superior fundndnM pelos 
Estados ou por partlcularos 

CAPITULO I 

DAS FACULDADES OU ESCOL.\S FUNDADAS I'F:LO~ ERTADOS 

Art. 309. E' licito aos Estados federados fundar estabeleci
mentos de ensino superior ; mas, para que os gritos por clles 
conferidos tenham os mesmos effeitos le~aes que os dos esta-
belecimentos federaes, é mister : '· 

I•~ que as habilitações para matriculas e exames, e os cursos, 
sejam identicos aos dos estabelecimentos federaes ; 

2•, que se sujeitem á inspecção do Governo Federal, que para 
esse fim nomeará delegados que tenham o grào de doutor ou 
bacharel pelos estabelecimentos que devam fiscalizar ou por 
outros áquelles equiparados. 

CAPITULO li 

DOS CURSOS E ESTABELECIMENTOS PARTICULARES 

Art. 310. E' permittido a qualquer indivitluo ou associação 
tle particulares a fundação de cursos ou estabelecimentos, onde 
se ensinem as materias que constituem o programma de qual-
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quer curso ou estabelecimento federal, sal~a a inspe~ção ne
cessarht pari.\ garantir ~s condições de morahda_de e Jlygie?e· 

§ 1.• Para que essa mspecçãopossa ser exercida sao ohngados, 
sob pena cte multa imposta pelos delegados mencionados no 
art. 309, § 2", os professores que mantivei·em aulas ou cursos o 
os directores de quaesrtuer estabelecimentos : 

1•, a communicar, dentro 1le um mez, a abertura dos mesmos, 
o local em que elles funccionmn, si recebem alurnno:; internos, 
semi-intemo~ ou somente externos, as condiçõc:; 1l<t a1lmissão ou 
matricub, o programma do enHino e os professores cnc.arrl•gatlos 
deste. Esta communicação deverá ser feita aos delegados men
cionados no art. 309, § 2°; 

2•, a prestai' todas as informações que pelas autoridades com
petentes lhes forem requisitadas; 

3•, a franquear os estabelecimentos a Yisita th; mesmas au
toridades, sempre que se apresentarem para examinai-os ou 
assistir ás lições e exerci cio.>. 

§ 2. o Os professores e directores, a quem faltar a condição 
ue moralida,Je, ticarão privados de ensin<tr ou 1lo coutinuar com 
os estabelecimentos. 

Faltilndo nos estabelecimentos de ensino a conuição Ull hygiene, 
serít marcado um prazo aos respectivos directores para que a 
preencham, sob pena de serem obrigados a fechai-os. 

§ 3.• Os profo~soros o directores, quo, por uuas vezes conse
cutivas, houverem sido multados pela mesma falta, ficam sujeitos 
a ser-lhes prohibida a continuação do ensino ou dos estabele
cimentos. 

CAPITULO lli 

FACULDAilES OU ESCOiu\S LIVRES 

Art. :111. Aos estabelocinientos particulares quo funccionarem 
regularmente poderá o Governo, com audiencia dos delegados 
mencionados no art. :l09, § 2•, conceder o titulo de Faculdaue 
ou Escola livre com todos os privilegios e garantias de que 
gosarem todos os estabelecimentos federaes. 

As Faculdades ou Escolas livres terão o direito ue conferir aos 
seus alumnos os grãos academicos que concedem os estabeleci
mentos federaes, uma vez que elles tenham obtido as approvaçi'ies 
exigidas pelos estatutos destes para a collação dos mesmos 
gráos. 

Art. 312. Os exames das Faculdades ou Escolas livres serão 
feitos do conformidade com as leis, decretos e instrucções que 
regularem os dos estabelecimentos federaes e valerão para a 
matricula nos cursos destes. 

O Governo nomeará annualmente commissarios qu<J inspec
cionem os estabelecimentos e assistam a seus exames, prestando 
as devidas informações em rclatorio. 
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Art. 313. Em cada Faculdade ou Escola livre ensinar-se-hão 
pelo monos todas as matarias que constituírem o progmmma do 
estabelecimento federal. 

Art. 314. Cada ft'aculdado ou Escoh livre terá a sua congre
gação de lentes com ao; attrilmições que lhe forem dadas pelo 
respectivo reg-imento. 

Art. 3l!J. A infracção das disposições contidas neste titulo 
sujeita a congregação n um:t ce:1sur·a pa1·ticnlar ou publica do 
Governo, o qual, em caso do reincidencia, multar:'t a associa~.;ão 
em 500$ 11 I :000$, e por ultimo poderá suspender a Faculdade 
ou I<:scola po1· tempo não excedente de rJous annos, devrmdo 
sempre ouvir os delegados mencionados no art. :lO!l, § 2". 

Emquanto rlm·ar a suspensão, não poderit n: Faculdade ou 
Escola conferir gritos acadomicos, soh pona de nnllirhvlo dos 
mesmos. 

Art. :nu. Constnndo a pratic:t rlo abusos nas F:'culdarles ou 
Escolas livres quanto á identid:tdo dos imlivirlnos noR ex:~mes o 
n::t collaçiio dos gritos, cabe ao <Toverno, ouvindo os delegados 
mencionados 110 art. ::JU9, § :!", o direito de mamlnr ]H'OCeller 11 ri
goroso inquerito para. averiguar;iio da verthdc, e, si ddle resultar 
a prova dos abusos argnidos, dover:'t imme<.liatamente c;~ssar i1 
instituição o titulo de l!'aculrl:ule on E~coltt livre com tod;~s as prc
rogativas il'• mc,;mns inh.·r·entes. 

Art. 317. A l~ncnlrlarle ou E~cola livro qno houver ~ido l)J'ÍV::trla 
deste titulo não porlerit recupeml-n sem JH'o\·m· f)ne reconsti
tuiu-se de maneir:t a r)fforocer illlPir•:1 g-arnnti:1 •I•~ qne os ahusos 
commettirlos nii.o se reprodnzir·iio. 

TITULO lli 

Dio;;;pO<oiiQÕP.;; tran"iltori<ts 

Art. 318. A exigencia rio grito de doutor on hachal'el, ou outras 
condições, para. o exercicio dos cargos on empregos que, por este 
regulamento, dependem da!]uellas condi~·õ:~s. sera dispensad<t aos 
actuaes servontu:trios dos mencionados cargos ou empregos 
que nfto as po;:;suirem. Não terão, porém, e !los rlireito de accesso 
aos cargos ou empregos superiores, par:1 as qnaes se exij:tm as 
condições referidas. 

Paragrapho unico. O cargo rle agente thosonreil•o da Escola 
Polytechnira fierú. conservado omquanto f'or cxor·cido pelo actlml 
serventuario. 

Art. .319. Os actu~es substitutos nomeados por decreto sem o 
respectivo concurso p:tra o cargo, só pollet'ii.o ter· :tccesso a lente 
cathedratico mediaute concurso no qnal poderão inscrever-se 
quaesquer diplomados por Faculdades ou Escolas congeneres, 
s~ndo, porém, aquelles sempre prel'orirlos em ig·nalrlarle de con-
dições. · 

Art. 320. Ficam revogadas as rlisposiçõcs l'l11 contrario.
Fernando Lobo. 
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Tabella a que se refere o decre-to n. 1159 
desta <la-ta 

N. l. 

Vencimentos 

LOOAREfl 

Direetor ..................................... .. 
Lente cathedratico.............. .. .......... , 
Lente ca.thedratico que rlil'i~e laborntorio, g:l-

binete ou clinica ........................... . 
Lente substitutn ............................. . 
J'rofe~sor ·~·· ...•..........................•.. 
(lr!~pa.ra.rlor .. •...........•............•.•..•• 
Chete dos trabalhos anatomieos e do musen 

anatnmo-pathologico .... •..............•.•.. 
Proti!'.''Üonal pnra. o ensino da clinicn. udontolo-

gica ........................................ . 
l"la.rteir \, ..•......•....•.•.....•..•.•...•...... 
Auxiliar de gabinete ......................... .. 
As~istente de clinica .. .......................• 
Ag-entc-thesoureiro . ........................... . 
Interno de elinica. ....•.•........ •••......•.... 
Secretario .............•...................... 
Sub-secretario ................................ . 
11tbliotl'lecario ................................ . 
~nb-bibliothecnrin .... o • ••••••••••••••••••••• 

A 111anuense .................. o •••••••••••••••• 

(;onservador ..........• o •••••••••• o •••• o •••••• 

I>orteiro .... o ... o ....................... ,. o •.. 
Continuo ............•.•......•.....•.... o o •••• 

Bedel ........................................ . 
t~uartla ....•.......•.....•...••.•.......•.•... 
Gratiíicação ao continuo ou guarda da biblio-

theca (") .. __ ............................... . 
Gtoatificação mensal aos directores das esc~Jlas 

e aos do turmas de exercicios praticas ('•") .. 
Guarda servindo de njndante do pnrte1ro ( ..... ,. 
Guarda servindo de nrchivista (•*•) •.•.•••••••• 
Guar1la Rervindo do continuo ( ... , .•.. o ••••••• 

(•) Nas Faculdades de Di roi to ............... o •• 

("') Nas Escolas Polytechnicn 6 d<l Minas. 
( .. ') Na gscola Polytechnica. 

o 

"' ., 
Ir, 

"' "' "' o 

4:000~000 

4:000SOOO 
2:800.~000 
2:8UO~l00 
2:'100$000 

3:200~000 

1:G00$000 
1:i00$000 

g20$000 
1 :800$·1110 
2:400~000 

. 4:óôõ$00õ 
2:400.j01)() 
3:20.J$fl00 
2:400'!1000 
1:t;OOo;OOO 
1:WO~OOO 
1:XOO:I)Il00 

\lS0$000 
\JS0$000 
980$000 

· · ·üsóiõõó 
980;JOOO 
\lS0$000 

o . ., 
"" ..., " <> .. 
!;; ... 
;:: o ... .. 
"' '" 

7:200$000 7:200$000 
2:000>;000 li:OOli~OOO 

3:200$100 7:200$000 
1:'100:$000 -1:2oorooo 
1 : '•OO.ciOilU 4:200 0011 
1:200$000 :1:600$(100 

1 ;(j(lO~OOil 1 ;SO:I$(lll0 

800$000 2:40')$000 
GOO.~ooo 1:800:j000 
~00.~000 1:320$000 
600~0iJ0 2:400.~000 

1:200;$000 :1:600$000 
7zO::fOOO = 2~000 6: 

1 21){1$000 :!;600:1000 
1 600~0110 4:800$000 
:1 2!10$000 3:G00$000 

800$000 z:100~ooo 
80.1$0110 2:400~000 
90 1:';000 2:700 000 
420:i()OO 1:400$001) 
420~0011 1:400$000 
4~0$(100 i: '•00:3()00 

6000:000 600$000 

200$0011 200$000 
72~000 1:700$000 
780 000 1:i{i())t000 
7~1)~00) 1:700~000 

í00$000 ~00~000 

As gratificações mencionadas no art. 295 serão consideradas 
em vigor desde I de janeiro de 1893.- Fernando Lobo. 
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N "> ·-
'I'axa e e1no1 u1nento~ 

Diploma de doutor ou bachar~l. .........•..•.••.. 
A postilla de medico estrangeiro ......••.....•..•. 
Diploma tle pharmaceutico ....................... . 
Titulo de engenheiro ........................... .. 
Titulo de cit·nrgii'io dentista ..................... . 
Titulo de notario ........•.................•..... 
Titulo d.1 parteira .......•..•.................... 
Titulo de agrimensor ..............•............. 
Apostill;t de pltarnmccutico estrangeiro ........... . 
Apostilla de parteir;t estrungeir;t ................ . 
A postilla de dentista estran!5eiro ..•.............. 
Certidão de approvação em uma ou em todas as 

cadeiras de cada serie ......................... . 
Taxa de exame de agrimeusor .....•.............. 
Taxa de matricula ............................. .. 
Taxa de exame para quem tiver pago matricula ... . 
Taxa de exame para !]Uem não tiver pago matricula 
lnscripção para defesa de thescs fOra da êpoca 

marcada pelos regulamentos ...........•.•••.••• 

200.$000 
200$000 
l5U$000 
R0$000 

1:'J0$000 
100$000 
100$000 
40:!;000 

150$000 
100$000 
150$000 

5$000 
80$000 
40$000 
40$000 
80~00 

150$000 

Fcnumdo Lobo. 

N.3 

FOltMULAS DAS PROMESSAS PARA A POSSE 

no IliRECTOlt I<: DO VJCE-Jl!RECTOR 

Prometto respeitar as leis d:t Republica, observar e fazer 
observar os regulamentos •...•... cumprindo, qnltnto em mim 
eouber, os deveres do cargo de dircctor (ou vico-uirector). 

nos LENTES 

Prometto respeitar as leis da Republica, observar os regnln· 
mentos .........•.. e cumprir os deveres de lente, com zelo e 
dedic-ação, promovendo o aileantamento dos alumnos quo forem 
confiados aos meus cuidados. 

DO SECRETARIO, DO JIIBLIOTHECARIO E JlOS ;\L\1>: E~H'REGADOS 

Prometto cumprir fielmente os deveres do cargo de ...•...•.• 
Capital Federal, 3 de dezembro de 1892.- FeJ'Ilanrlo Lobo. 
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DECRETO N. 1159 A - DE 3 DE DE7.EMURO DE 1892 

Declar:t cnduc" " conr.e,siío feit" a .To"l rle Villa-Fiôr pelo decreto n. H3 de 

tS do aln·il de i;-.,'01, para a. collocac,~:Io de boias de segurança. no porto desta 

Capital. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve declarar caduca a concessão feita a José de Villa-Flór 
pelo 1lecreto n. 143, d•} 18 de abril de 1891, para .a collocaçii.o de 
boias de segurança no porto desta Capital, visto não ter o eon~ 
cessionario cumprido o disposto na clausula V do rJspcctivo 
contracto. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas assim o 1aça executar. 

Capital Federal, 3 de de)';embro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

.'Ó!er::;cdcllo Con·êa. 

DECRETO N. llôO -DE ô DE DEZEMBRO DE 1892 

Dá regulamento ft Secretaria. da .Justiça e Ncgocios Jntcrioros. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bmzil, 
attendendo não só a que, em virtude do art. 1° da lei n. 23 de 30 
de outubro de 1891, foram fundidos em uma sõ repartição os Minis
terias da Justiça, do Interior o da Instrucçiio Publica, Correios o 
Telegraphos, mas tamhem a que o al't. 4• lixou a comp<Jtcnci:t do 
novo l\1inistet·io e o art. 5° dispoz sobt·e a ot·ganiznçiio da Seere~ 
taria respectiva; outrosim, usanrio da autorisação contida no 
art. ll da dita lei, resolve cxpEldir o regulamento annexo, assi~ 
gnado pelo ministro de estado Dr. Fernando Lobo. 

Capital Federal, ô de dezembro de 1892, 4° da RepulJlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Regulamento annexo ao decreto n. H60 desta data 

Art. L • A Secretaria da Justiça e Negocios Interiores com
prehenderá tres Directorias Geraes: da Justiça, do Interior e da 
Instrucçã.o; e uma Secção Geral de Contabilidade, todas imme
diatamente subordinadas ao ministro. 
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Art. 2.• A Directoria •la .Justiça terá •luas secções. 
li~ l." A la se incumbir;\,: 
1. Da organização e administração •l:t .Tu::;tiça Federal B 1la 

local no Districto Federal ; 
li. Das queixas e representações contra magistrados e empre

gados das justiças a que se refere o numero antecedente ; 
'UI. Das nomeações, e quaesquer actos rfllativos aos magistrados 

e empregados dessas justiças, bem assim o respectivo assenta
mento; 

IV. Ua matricula annual dos bnchareis formados e doutores em 
direito, com as notas fornecidas pelas Directorius das Faculdades 
que os houverem diplomado; 

V. Das listas de antiguidade dos juiws fedcraes e dos 
membros do Tribunal Civil e Criminal; 

VI. Do erccq!latur •las sentenças e precatarias de jurisdicção 
estrangeira; 

VII. Da matricula e assentamento •lo pessoal da .Tunta Com
mercial da Capital Federal ; 

VIII. Do registro civil dos nascimentos e obitos e do cas:.tmento 
civil; 

IX. Dos recursos de ~raça interpostos para o Presidente da 
H.epublica; 

X. Da extradicção, moeda falsa e reclamações diplomaticas. 
§ 2. • A za secção teril. por objecto o que se referir: 
1. A' policia e S<•gurança publica do Districto Fe•leral, com

prehendendo a divbão policial ; 
li. A' organiznçiio e constituição da Brigada Polichll da Capital 

Fe•leral, comprehendida a matricula dos officiaes •la hrig·a•la; 
111. A tudo quanto disse!' respeito á organização e movi

mento do pessoal da Guarda Nacional, e ao S<Jrviço, armamento 
o disciplina da mesma guarda ; 

IV. A's Casas de Correcção e de Detenção da mesma Capital, 
incluidn. a matricula do pessoal ; 

V. A's colonias pena0:> mantidas pela União. 
Al't. ~1." A Directoria do lntel'ior se compor:·,. de duas secções. 
§ 1. o A Ia secção tl'at:wá do que for concct•netlte : 
l. A' ol'gaoizaç:io política •l:t B.epublica e dos Estados ; 
li. Ao Congresso Nacional, it~ ele!ções em geral, e á convo

cação oxtraordinaria elo mesmo Congresso ; 
I li. A's nomeações do;; ministros de estado ; 
IV. A's relações com a a<lmini5tração municipal do Districto 

Federal ; 
V. A' naturalização ; 
VI. A's festas nacionaes ; 
Vll. Ao palacio da Pre~i<lencia da Rcpuhlic:t ; 
Vlll. A' manutenção da liberdade e igualdade dos cultos e ás 

questões decorrentes da separação da igTeja e do Estado ; 
IX. A' numeração e dat:t das ementas de todos os actos dos 

Potleres Legislativo e Executivo que exijam esta formalir\ade; 
X. A's medalhas de distincção humanitarias; 
XI. Ao Archivo Publico Nacion:tl ; 
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XII. Ao expediente, na parte quo competir a este Ministerio, 
relativo as 1wnsões concedidas p•Jio Cougresso Naeional. 

§ 2. 0 A 2" secç;Lo se occuparà rlo que for attinente : 
I. Ao serviço sanitario lia Republica, tt cargo lia Inspectoria. 

Geral de saurle dos portos ; 
li. Aos lazaeetos e ltospitaes nmritimos ; 
UI. A's repartições federaes que se dediquem aos estudos 

theot·icos ou praticos concernentes a saude publica; 
IV. Ao exercicio da medicina. e da pharmacia; 
V. A' Assistencia Medico-Legal de Alienados; 
VI. Aos soccorros publicos ; 
VII. A's instituições suhsidiadas, a saber: Policlinica, Instituto 

Pasteur, Instituto Bacteriologico Dr. Domingos Freire, Asylo de 
N. S. do Amparo, Asylo de Orphãs da Sociedade Amante da 
Instrucção, e outras de caracter sanitario ou da assistencia, que 
de futuro forem auxiliadas por este Ministerio. 

Art. 4." A Directoria da Instrtteç-ão terú duas secções e tratarà 
do que pertencer : 

§ I.• A l" secção : 
l. A' instrucção superior o secundaria no Vistricto Federal, 

inclusive exames geraes de preparatorios ; 
li. Aos estabelecimentos de taes <'amos de ensino a cargo da 

Uni:lo, nos Estados; 
III. A's Faculdades livros ; 
I V. Aos theatros Normal e Lyrico ; 
V. A's commissões scientitlcas na Europa ; 
VI. A' "Bibliotheca Nacional. 
§ 2." A za secção: 
I. A' estatística concernente á instrucção primaria o normal; 
li. Ao Pedagogium; 
IIJ. Aos Institutos dos Cegos e Sl!l'dos-Mudos mantidos pela 

União; 
IV. Ao Museo Nacional ; 
V. A' Academia Nacional de 1\Ietlicina ; 
VI. Aos institutos, academias, estabelecimento,; e sociedades 

que se deJiquem ás tciencias, lettras e arte:4, mantidos ou sub
vencionados pelo Estado ; 

VII. A' catechese dos índios. 
Art.... 5. o A Secção Geral de ContalJilidade terú a seu cargo : 
I. A organiza·:ão do orçamento geral do Ministerio da Justiça 

e Negocios Interiores e da tahella explicativa da distribuição 
das quotas rnra os dilferentes serviços; ' 

li. A abertura de creditos supplementares ou extraordinarios; 
I li. A escripturação e classificação de todas as despezas do 

dito Ministet·io, de modo que se conheça facilmente a importancia 
de cada uma dellas ; 

IV. As demonstrações do e~ado das verbas orçamentarias; 
V. A tomada de contas e fiscalização das despeza::;, cujo co

nhecimento couber á Secretaria; 
VI. O exame e processo de todas as contas e folhas, quer 

relativas a Secretaria de Estado, quer ás repartições subordinadas 
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ao mesmo Ministerio; outrosim o preparo, redacção e a expedição 
de todas as ordens de pagamento, subscriptas pelo ministro; 
adiantamento, restituição ou recebimento de quaesquer quantias, 
inclusive as relativas a depositos, C<1Uções, sellos e emolumentos 
devitlos a Fazenda Nacional; 

Yll. A distribuição, no principio do exercício, 1h1. quota que 
couber a cada Directoria e á Secção Geral para despezas com 
ohjectos de expediente e outras comprehendidas na parte-Mate
ri<tl- da verba - Secmtarht de Estado; 

Vlli. O expediente relativo ao monte-pio tlos funccionarios 
do l\Hni.sterio tia Justiça e Negocios Interiores; 

IX. O tombamento tios proprios nacionaes ao serviço do mesmo 
Ministerio ; 

X. O al'chivo da Secretaria e as certidões de papeis findos; 
XI. A orgauizaç;.io de um quadro mmnal dos empr ~gados da 

Secretaria, com as obserV<lÇões relativas ao tempo ole serviço, 
tiradas dos livros de assentamento, que devem existir em cada 
Directoria Geral e na Secção Geral. 

XII. A systematização e publicação no Diario Otficia~ do 
extracto do expediente diario, remettido pelas Directorias 
Geraes. 

Art. G." O pessoal da Secretaria será, o seguinte: 
§ l. o Kt Dit·al!toria da Justiça : 
1 tlirector gemI. 
2 tlirecto1·es de secção. 
:~ primeiros officiaes. 
4 segumlõs olficiaos. 
8 amanuenses. 
2 contínuos. 
§ 2.0 Na Directoria llo Interior: 
l (liJ·ector geral. 
2 directores de secção. 
2 primeiros officiaes. 
5 segundos officiaes. 
6 amanuenses. 
2 contínuos. 
§ a.• Na Directoria tia Instrucção : 
l tlirector geral. 
2 directores do secção. 
2 primeiros officiaes. 
5 segundos nlllciaes. 
6 umanueuscs. 
2 contínuos. 
§ 4. • Na Secção Geral tle Con tal>ilidade : 
I director de secção. 
4 primeiros officiaes. 
4 segundos olliciaes. 
8 [l.manuenses. 
2 contínuos. 
§ 5.• Haver·á. mais um porteiro da Secretaria e seu ajudante 

um continuo para o gabineto do ministro, e sete cm·reios. ' 
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§ 6. 0 No archivo terão exercício empregados per·toncentcs á 
Secção Geral rio Contabilidade. 

Art. 7. 0 São de livre escolha do Governo os rlirectores geraes, 
e o director da Secção Geral de Contabilidade da Secretaria. 

Art. 8.• Serit de accrJsso, attewlendo-se ao merecimento, a 
nomeação dos rlirectores rle secção, dos los e 2"• otnciaes. 

Art. 9. o A' nomeação dos amanuenses precederá concnrso, ao 
qual serão admittidos os que provarem ter: a idade de 18 annos, 
pelo menos; bom procedimento moral e civil, calli~raphia, exame 
ollicial da lingua portnguer.<t e rle geogt•aphia geral. 

Art. 10. As provas uu concurso a flUO se reter·o o artigo ante
cerlente sorão escriptas e or·aes, e versarão sobre as seguintes 
umtel'ias: 

Línguas franceza e ingleza; 
Arithmetica, algeiJra e geometria; 
Chorogr·aphht e historia tlo Brazil ; 
Noções de direito puiJ!icci o administrativo; 
Redacção olllcial. • 
Art. 11. No concurso a que se refere o art. 10 será condição 

rle preferencia a apresentação de certiticarlo: I - de graduação 
scientitica; ll - rle exames dos outros preparatorios. 

Art. 12. Os concm•so:> serão annunciallos com anteccrlencia de 
trinta dias, em edital publicatlo pela imprens<:t. 

Art. 13. Serão feitas nor decreto as nomeações dos dire
clores ge1;aes, director da 'secção Geral de Contabilidade, dire
ctores de secção, l"' e 2"" oiJiciaes. As demais nomeações, por 
titulo do ministro. 

Art. 14. Os directores de secção, I os o 2' s oiiiciaes e ama
nuenses que tiverem mais de dez annos de publico serviço só 
porlerão ser rlemittidos no caso de haverem incorrido em algum 
crime verificarlo por processo judiciario on administrativo. 

;\rt. 10>. A cada um dos rlirectores gemes e ao da Secção 
Geral de Contabilirlade, eqniparatlo aos primeiros em categoria e 
vencimentos, compete: 

1.0 Distribuir, dirigir e Jiscalizar os trabalhos da respectiva 
Directoria ou Secção Geral ; 

2." 1\ianter e fazer manter pelos meios a seu alcance a olJ
servancia das leis e regulamentos em vigor ; 

3.0_ Exigir, por despacho assignado, o preenchimento dos 
reqmsitos e formalidarles leg-aes, sem o f}Uu não re1uetterão os 
papeis á presença rio ministro ; 

4.° Cumprir as rletorminações verbaes ou escriptas rlo ministro; 
5." Verilicar e participar ao ministro, verbalmente ou por 

escripto, os factos que possam interessar á sua Direetoria ou 
Secção Geral e cheguem ae seu conhecimento pela impre111:1<1 ot•. 
por qualquer outra fórma; 

6. 0 Propót• ao ministro, verbalmente on por escripto, as pl'O
videncias f}Ue julgar conveuiente~. e eousultal-o 110 que parE
cer a bem do serviço publico ; 

7. > Ct·ear os livros necessarios par·:t a escriptur-ação, proto
collos especiaes e registros da Repartição ; 
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8." Ter sob sua responsabilidade tt correspondcnci:L qnc por 
sua natureza não tenha 1le ser 11istribuida ás secções ; 

!:1.• Prepm·ar e ftiZer preparar os regulamentos e instrucçõos 
pam execuç:.\o das leis, bem assim as instrucc:,õos para. a l!i
recção, proces,;o, ordem e economia 1los serviços da stm Di
rectoria ou Secção Geral ; 

10. Apresentar ao ministro, na épomt conveniente, o relato
rio annual dos trabalhos da sua Diredoria ou Secção Geral ; 

1 1. M<wdar passar por despacho assignado, não havendo in
conveniente, as certidões requeridas, que serão authenticadas 
pelo tlirector dtt secção respectiva; 

12. Assiguar, quando não for dirigidtt aos ministros de estado 
e ao Congresso Nacional, toda coi-respondenria, relativamente ús 
informações e esclarecimentos para instrucção e decisão dos 
negocio:;, ás communicações, recebimento ou remessa de pttpeis 
e aos inteirados !}Ue não importem autorisação ou approvação 
de actos; 

13. Conferenciar, sempre que for necessario, com os ouh·os 
directores geraes e director" da Secção Geral de Contabilidade ; 

14. Prestar-lhes, ou a quaesquer autoridades, espontanea
mente, ou mediante requisição, os esclarecimentos precisos; 

15. Assignar os termos de posse dos empregados de smt Di
rectoria; 

IG. Impür as penas disciplinares do conformiuade com o 
art. 2g; 

17. Assignar a folha dos vencimentos dos cmprogauos de sua 
Direqtoria ou Secção Geral,jnlgando ou nãojustitlcadas as faltas 
que contarem durante o moz, á vista do livro do ponto, e requi
sitar o respectivo paganwnto. 

Os empregados que tiverem exercício no archivu serão 
incluídos na tolha da Secção Geral de Contabilidade; 

18. Assiguar os contt·actos lavrados na sua Directoria ou 
Secção Geral mediante prévia autorisação do minish·o, á vista 
da minuta que tiver siúo approvada; 

19. Providenciar sobre o encerramento do ponto o sobre as 
notas que no livro respectivo devam ser lançadas; 

20. Rever todo o expediente e pôr o visto, quando não tive
rem de dar parecer, em todos os papeis que tenham de ser 
levados a presença do ministro ; 

21. Visar as cópias ou extractos dos actos que tenham de :;er 
publicados ; 

22. Dar licença. aos em?regados respectivos ate trinlfl. dias ; 
23. Representar ao miuistro sobre it·regularidades ou delictos 

commettidos pelos empregados, quando a peuali,tade não caiba 
em sua alçada; 

24. Ordenar, dentro da quota distribuída, as 1lespezas com o 
expediente e mais objectos necessarios de cujo fornecimento é 
incumbido o porteiro ; 
· ~5. Attender as partes que carecerem úe sua audiencia, sendo 
os proprios interessados nos negocios, ou seus procuradores 
1egaes; 
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26. Admittir os serventes para o asseio da Directoria e outros 
misteres peculh1res a taes jornaleims; 

27. Visita!' os e~tahelecimBntos depentlentes de sua Directoria, 
prest ,ndo int'orm tçõ~s ao ministi'o sobre o que verillcar em tacs 
visibs; 

28. l~xercet• qu:wsqner outras attribuiçõe;; que lhes couberem 
por este regulamento e mais disposições em vigor. 

Art. 16. Aos directores das secções das Directorias incumbe: 
1." Auxiliar a direcção dos trabalhos, segundo as instrucções 

do director geral respectivo ; 
2.0 Dirigir, examinar, tlscalizar e promover todos os trahalhos 

que competirem ás secções, e entregai-os ao director geral con
venientemente feitos ; 

3.• Ter em dht os registros de suas secções e a classificação 
das ndnutas dos avisos e otncios da secção; 

4.• Prestar aos outros dit·ectores as informações necessarias 
aos tr·abalhos tia secção ; 

5.0 Apresentar ao director geral, até ao dia 31 de janeiro, as 
notas e elementos para o relatorio annual dtt Directoria, com os 
documentos em flUA se baseamm, hem a:;ssirn p:lra o orçamento 
das despezas do 1\iinisterio, n:t pat·Le que lhes co:npctir; 

li." Propór ao director geral as medidas que julg-ar conve
niente:;;, assim sol>t·e ;t ordem e nwtltodo do:; trabalhos, como 
~obro a insulficiencia tlo P'~ssoal da ;;cct;ão, ou sobre a falta 1le 
cmnpt·imeii to de devet·es pot• parte do;; empregados; 

7.• Legalisar as dpias e documentos que hajam de ser expe
f!itlos das secções depois de conferidos ; 

8.0 Remetter os papeis lindos ao archivo tia Secretaria; 
9.• 01·ganizar a synopse e índice das leis, reguhmentos, instru

cções e decisões peculiares aos as:;;umptos tratados nas secções. 
Art. 17. Os otficines e amanuenses: 
1.• Executarão os trabalhos que lhes forem distriuuidos pelos 

directores de secção ; 
2. o Coa<ljuvar-se-hão, prestando informações reciproca8 e com

municando uns aos vutros o que for adequado {L perfeita ex
ecução dos di lferentes serviços. 

Art. 18. No archivo da Secretaria aos empregados respecti
vos rabo : 

J.o Conservar o nrchivo em ordem e com asseio; 
2. 0 Guardar todos os livros e p~tpeis lindos, classi!ical-os com 

rotnlos on indicações ; 
3. o O!'ganizar pot• classes, correspondentes nos varios ramos de 

serviços da Secretaria, o catalogo, dos livros manuscriptos e o 
indico dos pap, i'>, cartas, memorias, planos, orçamentos, mappas, 
jorn::es, folhetos e outros (locumentos existentes no urchivo: 

4. 0 Ministrat• qualquer livro, papel ou documento exigido 
pelos directores g-eraes ou pelos dit·0ctores de sect;ão, mediante 
nota, que será restituifla para ser inutilisatla quantlo se recolher 
ao arcltivo o p,apel, livro ou tlocumento ; · 

5.• Colleccionar c fázer ·e'xperlir os impressos que devam ser 
distriuuitlos por ot'dem do director competente ; 

Poder gx_ecutivo 1892 
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6.• Catalogar os livros e ohjectos da bibliotheca. 
Art. W. g• da. .•ttribuição tlo porteiro: 
I.• Abril• e fechar a Seeretal'ia; 
2.• Cuidar na segurança e asseio do edificio; 
3. o Comprar, de or.Iem dos directore~ geraes e tlo director 

da Secção Geral de Cont<tbilidade, pelo methodo que mais con
veniente parecer, os ohjectos necessarios pal'a o serviço da 
Socretar•ia, o apresentar-lhes as contas documentad<IS da despeza 
respectiva ; 

4.• Expedir totla a correspoudencia olllcial; 
5.• Pór o sello ria Secretaria nos actos que exigirem esta fol'

malitlarle; 
6.• Detel'lllinar o serviço dus cotTeios ; 
7." Crdonar c fiscalizar o traiJalho dm.1 ~erventes, pt'Opondo ao,; 

dir·ectoros geraes a tlbvensa do que não servir bem; 
8. o Encerrar o ponto do seu ajudante, dos continuo:; e do;; 

correios; 
9.• Representar aos directores geraes e ao director da Sec,:ão 

Geral de Contabilidade sobre o procedimento dos contínuos. 
Art. 20. Ao njudante do porteiro incumlJe coadjuvar o por

teit·o, e sulJ:;tituil-o em suas faltas ou impedimentos. 
Art. 21. Aos eor·r·oios cabe fazer entrega da correspon.Jencia 

o auxiliar o serviço tlo porteiro, quando se achem na SP.cretaria. 
Art. 22. Aos contiuuos compete o serviço da tl'ansmissiio dos 

papeis o recado,; dentt·o da Sect·etarht. 
Ar·t. 2:3. Nilo tel'ú Jir·eito a vencimento algum o empregado 

que, ainda mesmo com autorisação do ministt·o, deixttr tempo
rariamente o exercício do seu lognr pelo de qualquer commissão 
estranha ao 1\linisterio. 

Art. 24. Não solfrerá desconto o empregado que deixar de 
comparecer á Secretaria por achar-se incumlJido : 

I. De qualquer tt·abalho ou commissão pelo \Jinisterio; 
H. lJe serviço ti<\ Secretar·ia qne exija tmbalho fóra de!l:t, quer 

durante as hor·a!': do expediente, quer nas demais horas do dia ; 
III. De qualquer tmbalho gratuito ohl'igatorio em virtucle 

de lei. 
Em qnalqner destas hypotheses se fará declaraçiío no livro 

do ponto e na folha mensal do vencimento. 
§ I.• O emprega lo que faltar ao serviço, fCll'a das hypotheses 

tlo <lrtig-o antec.~dent•J, sofTrera perrh\ total dos Yencimentos: 
I. Si não justificar o motivo dn. falta; 
11. Si retirar-se sem autol'isaçii.•> do director· get·al r13spectiV(1 1 

ou de quem suas vezes fizer, antes de lindos os trabalhos. 
§ 2. 0 PerLlet•il. toda a gl'atificação o qne faltat' <'om causa jus

tificada. 
São causasjusti!icadas: molestia do ompr·ogado ou lle pessoa de 

família, bojo ou casamento. 
A moleslia ~er<l. provafla com attesta•lo medico, si as falt.as 

excetlerem de tres dias em cada mez. 
§ 3.0 Soffrerá o desconto de met:ule da ~ratificação o empre

gado flUe compnrecer depois dê encert·ndo o~ ponto. 
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§ 4. • As faltas se contarão á vista do livro do ponto, que 
deve haver mn cada IJirectoria Geral e na Secção Geral de 
Contabilid:ule, e set·á as;ignado pelos empregado3, assim durante 
o primeit·o q um·to de hom que se seguit• á marcada paril co
moço dos trahalhos, como na occasião de se retirarem, íiudo o 
expediente do dia. 

Art. 2:J A' excepção dos directot•es gera e:; e do director da 
Secção Geral de Contabilirlatle, I]He torlavia deverão comp 1recer 
rcg-u!armonto na Sccrotada, o rios fnnccional'ios do Gahinete, 
todo:; os r•mpt·ngatlos estão sujeitos ao ponto. 

AI't. 2G. Seriio substituídos em seus imperlinwnto:; e faltas: 
1.• O rlirector gel'al de Directorin, ou o da Secção Geral de 

Contabilitla•le, pelo tliroctor de secção rtne o ministrll designai', 
ou, 0111 falta !leste, pelo mais antigo que estiver em exereicio; 

2.• Os r!irectores de secção pelo primeiro olflcial, quando íor 
1mico na secção, ou pelo mais autigo naquella em que houver 
mnis tle um; e n<~. falta de funcciunarios desta categor·ia, pelo se
gundo olfi ·ial q11e o tlirector geral ou director da Secção Geral 
designar; 

:~.o O porteiro pelo seu njwlante e este pelo continuo que 
os direetores geraes e dircctor da Secção Geral de commum 
accortlo de:;i g-t~<~.rem. 

P .. ragrapho unico. Ao suhstituto caherá, além do respectivo 
vencimento intngt·al, urna gmtitlcaçiio igual á dill'erença entre 
este e o do Ioga r ;;uiJstituido. 

Art. 27. As licenças ser<lo conceditLts aos funccionarios elfectl
vos, ou pnr molestia provada quo os inhih:t de exercerem os 
cargos, ou por qnalquee outro motivo justo e attenrlivel. 

§ 1.0 A licença concedida por motivo rle molc3tia da direito 
ú percepção do ordenado at.í seis mezes e da melado do Ol'denado 
por •n:oi:; drJ seis mezes até doze. 

§ 2. o A li c e nç ', por mo ti vn quo t)ão srj:1. moles tia, imporht o 
dr)sconto ria qn:trta parte do ordenado, até tt·es mezes; da metade. 
pot· mais de tt'eii a!tí seis; das tres quartas partes, por mais de 
seis ·• té nove, c de toJo o ordenado, dahi por diante; 

§ :~.· Em nenhuma llypothe~e a licença dnrit direito á perce
pção ,Ja gmtilic;•ç:\o de exercício. 

§ 4. o O tempo da licença prorogada ou rle novo concedida 
rlentt•o dn um anuo, contado do dia em que houver terminado a 
primeit'<1, será junto ao da antccerlento ou rmtecorlentes, afim de 
lllwr-se o d,Jsconto de quo trata o artigo nnterior. 

§ 5.• Para formar o maximo rle seis mezcs, de rJue trata 
o ~ I •, dcverit ser levndo em conta o tempo das licenças 
concedidaf; pelos chefes de esta!Jolccimentos •(uo tenham tal 
a L ll'ilmiçã.o. 

§ G.• Esgot:>do o tempo de um anuo, HJaximo dentro do 
qual porlem as licenças ser concedidas com vencimento, nos ter
moa dos §§ I• e 2•, só se concederá nova licença com ordenado 
ott parte delle depois quo tiver decorrido um anno contado do 
termo da ultima. 
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!'i i. o Tod:t a licença, entender-se-lia concedida. com a cbu-
sula de poder ser gosada on1le aprouver ao Jicnncwdo. . _ 

§ 8. o Não l-!e concetler:\ licença ao empt'ogado qnc amtla nuo 
h·m ver cn tmdo no exercicio do l• •gar. 

§ \1.• Ficarà sem eífeito a licença, si o funccionario IJUe a 
ti ver ol...tido nfio entrar no goso de lia denlt·o do pmzo de um 
mez, a contar <la 1lab de sua concessão. 

Nos Estados o dito prazo correrá da tlata do- cumpra-se -
do chefe da, Repartição ; e, ~<i " licença se entender com este, 
do dia em que, por interme,lio do presidente ou governador do 
Estado, for-lhe entregue o titulo respectivo. 

§ 10. E' permittido ao funccionario IJUe se acha no goso de 
licença renuncial-a pelo re:sto do tempo, comtan to que reassuma 
o exercicio do seu Jogar. 

§ 11. O dbposto nos paragraphos antecedentes tamhem se 
applicará ao empregado que perceber simplesm@te gratificação, 
ou cujo vencimento for de uma só natureza, do !]Ual duas torças 
parte~ súm•m te serão considemdas como ortlenad o. 

§ 12. Não se considerarão renunciadas as licençns cuja 
interrupção provenha de serviço tletermina,Jo por ordem supe
rior, ou de qual!]uer outL·o motivo in•Jepcndente davontade do 
empt·egado. 
~ J:i. Aos funecionat·io~ interino..;, o,; qn:ws não teriio di

t•eito :t vencimento 'luando não se acharem em cll"cctivo exer
cicio, só pódo ser conee,liua, qualquer que seja o motivo allegmlo, 
licença sem vencinwnto. 

§ 14. U- enmpra-se- tlo chnfe da Repartição, ou, quanto 
ao empregado qne não tivor neparti,;ào, do snporioJ' hierarchico, 
é clau~nla essen :h! par:t a execnçiío das portarias de licença f'On
cedidas pelo Govc~no Fetleral aos fnnccionat·io~ g-craes nos 
Eslallos e sua falta Importa a pertla do ordenado llnnmte o tempo 
de ausencia do Jogar, alem dlt~ outra~ penas em que possa incor-
rer o funccionario. · 
· § 15. O empregado, que depois ele terminada a licença con
tinuat· impos~ibilitado ele re<~~sumir o exercício, •levera pedir 
nova licença, que so lhe será conce•li•la,, si ,justificar as faltas 
eorrespon•lentes ao período decorrUo do termo da mesma li
cença até a Llab em que requeret· nova,. 

§ 16. Aos funccionarios contracta.do,; siio applicaveis as 
disposições de;;te capitulo relativas nos efl"edivo;;;, quando nos 
respectivos contractos não se tenha proYidenciado sobre a con
cessão de licenças. 

§ 17. Ao fmlCcior,ario liconeiado, som vencimento, quo (leixar 
de apresentar o respectivo titulo ao dtefe d,t Repartição no 
prazo de que trata o § \)", serfio applicadas as disposições 
regttl~ment!lres qne Sd referem á ansencia não .institicada. 

§ 18. O:; titnlos de licença, etul,or·a mencionem a tlata de 
que se deverá contar o respectivo tempo, nã•) poderão pro•\uzir 
etreito sem que tenhatn sido apre::;entados à autorithldo com
petente pura o- cumpra-se. 

Art. 28. As vantagens relativas á aposentadoria e ao monte-
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pio obrigatorio dos empregados da Secretaria regular-se-hão pela. 
legislação em vigor. 

Art. ~9. Os empregados da Secretaria, nos casos de negligen
cia, falta tle cumprimento de deveres ou ausencia sem causa 
justificada. ficarão sujeitos ús ~eguintes penas disciplinares: 

}.a Simples adve1·tencia; 
2." Reprehensão ; 
3.a Suspensão até 15 dias; 
4." Demissão. 
§ I." As tres primeims serão impostas pelos directores geraes 

e tlireetot· da Secção Ger,tl de Contabilidade, a penultima com re
CUI'SO voluntario para o ministro, podendo a advertencia ser 
tambem infligida pelos directores de secção. 

§ 2. o Só pelo ministro poclm·á sei' detm·minada a suspensão 
por tempo que exeetla de quinze tlias. 

Art. :lO. o trabalho na Scc:t·etaria começará ás 10 tia manhã e 
findará ús 3 horas da tartle, em to,Jos os dias uteis. 

POllerão os chefes das Rcp:trtições, por urgencia do serviço, 
prorogar as horas rio expediente, ou lll'lndar execntar quaes
quer trabalhos em homs on dias exceptu<t~lo~, n<~ H.epartição 
ou fóra della, por qnaosquer cmpreg<~<los. 

Art. 31. As communicaçGes ele nomeações, demissões, apo
sen tatlorias e licenças ás H.epartições ou funccionarios tlepen
dentcs do 1\linistnrio, continuam sull,;titnitlas pelas publicações 
feitas no Diario Official, c as do posse e exercício, pela~ vm•iJa~ ou 
declarações escriptas nos respectivos títulos, além do registro 
das notas competentes nos livros de assentttmento, e os attestados 
ue exercício quando requeridos. 

Art. 32. Contimh dispensado o registro : 
I. Das lds e dos tlocrotos numerados, tios regulamentos e 

instrucções ; 
11. Dos avisos() officios, cujas minutas serão classificadas sys

tematicamente e encadernadas. 
Art. 3J. Incumbe ás secções, na pl1.rte rell1.tiva aos assumptos 

de sua competencia: 
§ I." O registro d·t entrada de totlos os papei:;, a distribuição 

destes pelo,; empregados e o respectivo andamento ahl ít nota tio 
despacho e data da expedição dos actos por estes occasionados. 

§ 2." A guarda dos livros e papeis relativos a negocias pen
dentes. 

§ a. o O exame dos negocias e as informações e pareceres, afim 
de subirem á presenç t do ministro. 

§ 4. o A redacção dos actos e correspondencia official, segundo 
a decisão dos poderes competentes. 

§ 5. o A organização das bases para os contraetos. 
§ 6, o A collecção das minutas dos actos olllchtes. 
§ 7. o As certidões de papeis que ainda não se acharem no 

archivo da Secretaria. 
§ 8. o Os elementos para a organização do orçamento do Mi

nisterio, e em geral para os trabalhos da contabilidade, e para o 
relatorio do ministro. 
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§ O.• Os netos rcltttivos i:t. nomeaçio e demissão do,; empre
gados respectivos o das Repartições dependentes. 

§ 10. A remessa, para o nrcltivo da, Secretaria, dos papeis 
rola ti vos a neguei os fintlos. 

Art. 34. No pro~csso dos p>l.peis, alem do extt"acto ou re3umo 
quando for preciso, à vista da complexidade o extensão da 
materi>l., o das informações o pareceres, os emprog:tdos refr~
rir-sc-hão aos precedentes e estylos ou tr:uliçãu da H.P.pnrtição, 
juntando fJUileSfJ.UOr papeis, mesmo lindos, par:t osclareeimento 
do nssnmpto. 

Art. 35. Os pareceres deverão ser claros, con:::isos, isentos de 
prevenção ou animosidarles pessoae~, e de inci.lente,; estranhos 
ao objecto em estudo, cabendo aos directores geraes mandar, 
por despacho, cancellar os que forem oppostos a esl<t indicação. 

Art 36. Os autographos de leis que houverem de ser suhmet
tidos á sancção terão entrada em protocollo especial em cada 
uma das Dirflctorins Geraes. 

Art. 37. As leis e resoluções adaptadas pelo Congresso Na
cional serão puhliC<'\tlas por acto (Constituição, art. 48, § \•), 
assim redigido: 

«O Presidente da Republic11 dos Estados Unidos do Brar.il: 
Faço sah'r que o Congresso Nacional decretou e eu snncciono 
a lei seguinte, etc. >> 

As leis e resoluçõ,~s da competencia privntiv>l. elo Con,!?resso 
Nacionnl serão i gnu !mente pnhlicadas soh ~ so::nintc tormn\a: 

<< O Presidente da Repuhlira elos Estarlo,; Uni1los do Bt•azil: 
Faço saber quo o Congresso Nacional 1lecrdon a lei ou resolução 
seguinte, etc. >> 

Art. 38. Dar-se-ha o nome de leis :1~ re~ohll;ües que conti
verem normas geraes e disposições 1le natnrez;~ 'J!'f:!·nnicn on que 
tenham por fim crerrr direito novo, e de Lkeruto:; legi;lativos 
á.s que consagrarem medidas rle caracter rHlmillistrativo 011 poli
tteo, como as de que tr-atam os ns. 2, li, n, 14, ID, 20, 21, otc. 
do art. 34 ela Constituição. 

Art. 30. Na corref'pon1\ench do l'orler Execntivo com o Le
gislativo observar-:;e-hão as seguintes normas: 

§ Lo Stlvas rrs propostns ou projecto,; de lei, (]no sempre são 
enviados i:t. Camara dos Deputados, u,; Mensn~cns do Presillente 
tla ltepublica serão transmittitlas ao presidente cl:~, Camnr:t ou 
do Senado, com umtt nota do ministro. 

§ 2.• ~o:; casos em gu!3 o P1·esidcnte d[1. H.et,ublica haja de 
prestar mformações extgtdns por alguma dns Camnras do Con
gresso, o ministro transmittil-as-ha por aviso o em nome do 
mesmo Presidente. 

§ 3:• A remes_sa de papeis _r~l<üivos a simples experliente e 
~ema1s commumcações do mmtstro far-se-hão por a vi::>o aos 
secretarias de qualquer das Camaras. 
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Art. 40. Os actos do Poder Executivo que deverem ter a 
fórma de decr·eto.;, numer<lllo~ ou não, set·ão expedido~ com a 
assig-natnra do Presidente •la H.ef!ublica e do minbtro. 

Art. 41. Serão numerados os dect·eto.:; dos poderes Legislativo 
e Executtvo, excepto os t·efer·entes a nomeações, demissões e 
aposentadorias de runccionarios federaes. 

Os decrJtos de nomeação ou demissão serão redigidos do se-
guinte modo : 

« O Presidente da Republica dos Estallos Unidos do Brazil: 
« Resolve, etc.» 

Nos títulos ministeriaes observar-se-ha a formula : 
« O ministro de ••. em nome do Presidente da Republica, 

resolve, etc.» 

Art. 42. Os avisos ministeriacs não poderi'io versar sohre 
interpretação de lei ou regulamento, cuja execução estiver ex
clusivamente :t cargo do Porlt3r Judiciario. 

Paragrapho unico. Nos ados olliches a <lirecção será d;tda 
a11tes do contexto dos mesmos quawlo S•~ rererirem aos ministros 
de estado, memilro~ das Mesas d:1s Camar<1S Legblativas Fe
del"<tes, pt'esidentes ou gove!'nador·os dos Estados, rwesi<lente 
do Supremo I ribunal Feder•al e Pt·efeito do Uistricto Fet!eJal. 
Nos dema1s casos a <Lil·ecção serà cscripta em linha, inferior á da 
assignatura do ministro. . 

Art. 43. O ministro de,ignará por aviso, para os trabalhos 
tio respectivo g,I!Jioete, um funccionario dtJ sua couliança, 
tirado d;t Repartiç~o. ou peciSO<t estranha a ella, com a tleno
minaçã.o de secretario; bem assim os precisos auxiliares. 

Art. 44. Incumbe aos empregado~ do Gabinete : 
l. Receber, abl'ir e distl'ibnir·, pela;; Dircctorias Geraes, os 

papRi,; entrado,; na Secretaria; 
LI. Transmitti1· por esc1·ipto, em nome do ministro, ao;; tlire

ctot·es get·aes as or·deus (]Ue, it vista da ut"genCia, não lhes 
po~sam ser commnnicadas directamente pelo mesmo ministro; 

111. Providenciar sobre os actos (]lle, depois tle assigna<los 
pelo minbtro, devam, á vista da urgeucia rio as~umpto, ~cr logo 
expedidos, fazendo as devidas comiHUnica\ões á Secretal'ia ; 

I Y. Auxiliar o miuistro nos t1·abalhos que este reset·var pam si ; 
V. Fazer annuneiar audiencias e tlur;mte estas prestar ao 

ministro as infurmações que lhe forem precisas para o despacho 
das parte;;; 

Vl. RecAber os papeis enviados da. Sec!'etaria para o despacho 
e assignatura do ministro, e preparar c:mvenientemeute os que 
devam ~er levado:> a despacho ou assi;;n.ttura do Chefe do 
E:>tado; 

VI!. Incumbir-se da correspondencia epistolar ou telegraphica 
do Gabinete, e do archivo desses actos; 
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VIII. Restituir á Secretaria, devidamente classificados, os 
papeis, que tlcarem no GalJinete sem despacho ou assignatura, 
por occasião de exoneração do ministro, e aos novos empregados 
uo Gabinete, o regií:;tro dos netos reservauos. 

§ }. 0 Aos empr"lgados da Secretaria, que tiverem exercício 
temp01·ario no Gabinete, quer como secretario, quer na quali
uaue ue auxiliares, sera arbitrada uma gratificação não excedente 
de 300$ monsaes, addicional aos re~pectivos vencimentos. 

§ 2. 0 A gratiticação ao secretario on auxiliar estranho it Se
cretaria serit marc,ula de accordo com ns respectivas cousigna
çõo,; orçamentarias, si o commissiona•lo não tiver outro emp1·ego. 
Quando, poeém, pe!'loncer :t algunm Repartiç:lo in•lopemlente (\o 
Ministerio d,t Justiç<t e NPgocios lntci·iores, sor-lho-ha pago por 
conta deste, além da gmtiticação especial da commissão, •lentro 
do mQximo indicauo no~ 1°, o VE>ncimento do respectivo logar, 

evado o excesso de uespeza á verba - Eventuaes . 

1 
Art. 45. O ministí•o podori1 requisitar do Ministorio da Guerra 

um otllcial para servir om commissão como auxiliar tedmico 
nas questões relativas ao expediente militar do Ministerio, sobra 
as qunes se!'a consultado, quando necessario, pela Directoria 
Geral da Justiça. 

Parngt·aphn unico. Esse ollicinl, qn:HHlo •le pvtente inl'erior 
à ue major, to!'it ost<~ ultim:t graduaç:io em um •lo~ co1·pos mili
tares suuor•linados ao Ministerio, pJlo qual lhe serão pagos, na 
qualidade de aduido, os vencimentos militares que lhe compe
tirem e uma gra tific 1ção extraonlin t!Ü não exce~ente de 
:lOO:;i mensaes. 

Art. 4G. Será or,:::-anizado nominalmente o quadi'O do pessoal 
da Secretaria, 1le accordo com o art. 6°, o ns qtw excedei'em ti carão 
addiolos, até que possam ser apro.voitatllls u::ts vagas que forem 
occorrendo nas classes respectivas. 

Art. 47. Os directores geraes da. Secretaria. far-lo de per si a 
conveniente rlistrihuição do pessoal ua sua Di1·ectoria pelas se
cções, excepto quanto aos uirectores respectivos; c, •lo commum 
accorrlo, a distribuição dos que devam tet• exerckio na portarüt. 

Art. 48. Ao empregado quo tiver exercício temporario no 
Gabinete da Directoria Geral serú arbitrada uma gratitlcação 
audicional na razão do I :500$ annuaes. 

Art. 49. Ao porteiro, emquanto não pudor resiolir no eàificio 
da. Secretaria, continuará a ser ahona•la a quantia tle l :200$ 
para aluguel de casa. 

Art. 50. A cada um dos correios será entregue annualmento 
a quantia de 150$ part\ fardamento. 

Art. 51. Par,, as obras e reparos dos editicios ao serviço do 
Minis~erio tltt J~stiça: e. N~gocios Interiores haverá o pessoal 
techmco e de escr1ptorw md1spensa vel, conforme [lS necesshlades 
dos trabalhos, sou a. direcção do um engenheiro-chore. 

§ 1.0 Taes logares são considerados de c lOimissão, e o paga
mento dos respectivos vencimentos será levado a conta da verba 
-Obras. 
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§ 2.0 A esses funccionarios compete: 
1. A organização dos projuctos, plantas e orçamentos de todas 

as obras do Ministerio e a direcção e tlscalização das que 
estiverem a seu cargo; 

li. A conservação dos edificios e materiaes de obras ; 
UI. As informações por escripto sobre questões technicas, cuja 

soluçfi.o dependa do Ministerio, quando solicitadas pela Directoria 
respectiva. 

Art. 52. De 15 de dezembro de cada anno até 15 de fevereiro 
subsequente, os directores geraes poderão dividir o respectivo 
pessoal em turmas para o goso de quinze dias de férias. 

Art. 53. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, ü de 1lezemhro do 1802, 4° da Republica.

liiJnwndo Lobo. 

DECRgTo N. 1161 - Ill•: G m~ 11gmmmo DB 1892 

Declar:t ~~a~luca. a concessão de um cmgenhn central no E:-;tado d(~ ~- Paulo, 
feita ao cida.1lão Firmino .lo:ttptim Ferreit·a da. Yeiga. 

O Vicc-Presi1lente da Repnhlica tios Esbvlos Uni,Jos 1lo Brnzil, 
rceonhoecJlllo IJUO o eidadão FiruJiuo .Joa,JniuJ Foi·rdr~t da Veiga, 
con,.cssiomnio da garantia de juros e mais favores para o esta
belecimento de um engenho ceutral de assucar e alcool de canoa 
no município de UIJatuba, Estado de S. Paulo, deixou que fosse 
excedido o prazo marcado para conclusão das obras, como !]der
mina a clausula 3• das quo acompauharnm o decreto n. ô17, de 2 
do agosto 1le 1890, rPsolve declarar caduca a mencionada con
cessão, em observancia á mesma clausula e no art. 25 do regula
mento apiJrovado pelo decreto n. 10.39:l, de 9 de ontu bro ele 1889. 

O Ministro do Estado dos Nogocios tb Jn,Jnsti·ia, ViaÇ'ão o O!Jra~· 
Publicas assim o faça executar. 

Capital Fo!leral, 6 de dezembro de 1892, 4° da Jtepublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

DECRETO N. 1162 - DE 9 Dfo] DEZEMBRO IJE 1892 

Crea nm ('IIJtllnando superior de guarda~ naclonaHS na. couHtrC<t de Santa H i ta 
de Cassia, no Estado de l\[inas GC"raes. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decl'etar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Santa Rita de Cassia, 
no Estado de Minas Geraes, um commando superior de guardas 
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nacionaes, o qut\l se comporit de olous batalhões de inf'antaria. uo 
serviço activo, com as designações de 141" e 142•, de um bata
lhão da reserva, cla.Qsitlc:tdo com o n 86, e de um regimento de 
cavu.llaria, tambem com a designação tle 25•, os quaes se orga
nizarão com quatro companhias cada um e com os guardas quali
ficados nos districtos da mesma comarca ; revogadas as disposi
ções em contrario. 

Capital Federal, 9 de tlezembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ji'ernando Lobo. 

DECRETO N. 1163- DE 9 DE DEZEMRRO DE 1892 

Declara caduca a concessão feita :i. Companhia Geral do Estradas o! e Ferro no 

nrazil para construcção, uso e goso do prolongamento da Estr<tda de Fel'l'o 

J,eopoldinn, de ltabira " Jntohá, e o trecho entro n estn~:tn da Sauole o a 

cidnde de Itahira. 

O Vice-Presidente da Repnblica, rios Estados Unidos olo Brazil, 
considerando que a Companhia Geral de Estradas de ~'erro no 
Bt•azil, conce,;s;onaria, pelo decreto n. 970 •le R rle novembro de 
1890, da construcç:to, uso e goso do prolongnmento da I~strada de 
Ferro Leopoldina, de Itabirft a Jatob:1, dtJixou ole apresentar á 
approvação do Governo os estudos defitutivos no orazo fixado pela 
clausula 5a do decreto n. 862, de 16 de outubro ct.1 1800, como pn.rte 
integrtnte da respectiva conces&ío, e bem as~im de executar as 
obras do tl'echo comprehendido entre a estn.çãu ch Sau.Je e a ci
dade de ltabim, a que allude a clausula 2a do llecreto n. 970, de 
8 de novembro de 1890 : resolve o!eclarar e<L•lucas as mencionadas 
concessões, nos termos da clausul:l 62a das que acomp.mham o 
referido decreto n. 862 de 16 de outubt·o de 189U. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Set•zedello Corrê<\, Ministro 
de Estado dos Negocios da lntlu~tria, Viação o OlJl'as Publicas, 
assimo faça execubr. 

Capital Federal, 9 de dezembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIA.NO PEIXOTO, 

Serzedello Cot·rêa. 
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DECRETO N. 1164- DI~ 9 DE DEZEMBRO DE 1892 

Di't. novo regulamento para. o serviço a cargo da fiscalização das estradas de 
ferro da União. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo á conveniencia de reorganizar o serviço a cargo da 
flscalizaçã.o das estrada,; de ferro da União, resolve approvar o 
regulamento que com este baixa, assignado pelo Tenente-Coronel 
Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Minbtro de Estado dos Ne
gocios da Industria, Viação e Obras Publicas, que assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 9 de dezembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Con·éa. 

Regulamento approvado pelo decreto desta 
data n. 1164 

TITULO I 

COMPETENCIA E ACÇIO l'ISCAI, DO GOVERNO 

Art. I." Compete ao Governo, ex-vi dos contractos celebrados 
e por força do dir•lito, que lhe cabe, de zelar pela policia e segu
rança das via·; ferreas e de attewler· ás multiplas relações que 
ellas teem com o publico, acç-ão ampla e directa de fiscalização 
sobre todas, quer sejam d'3 conces:;ão da, União, quer sejam de 
concessiio e,;tadoal, descle que estas ultimas tiverem sido ou 
venham a Sér declaradas de interesse geral, tenham sido ou 
venh<tm a ser afiançadas. 

Ari. 2. o Representa o Governo no direito de fiscalização, tendo 
amplos poderes, salvo as restricções e os casos de recurso esta
belecidos nos contractos e neste re~·ulamento, a Inspectoria Geral 
de E~tradas de Ferro, Repartições immediatamente subordinadas 
ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas. 

Art. 3.'' A séde da Inspectorb Geral será na Capital Fe
deral. 

Art. 4. o Os engenheiros fiscaes resitliriio nas localidades mais 
proximas das estradas que fi~caliz·lr·Jm e forem vreviamente desi
gnadas pelo inspector geral. 

Art. 5. o Os engenheiros flscaes não poderão af<1Star-sA da zona 
das estradas sob sua flscalizaçi'ío, sem prévia autori;;;ação. 
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TITULO II 

DO PESSOAl. 

Art. 6. 0 A Inspectorirl. Geral de Estradas de Ferro compôr
se-lm do pessoal constante do quadro annexo. 

Art. 1 .• O escriptorio central da Inspectoria comprehenderà 
a secretaria propriamente dita, e dU<tS secções, sendo uma de 
estatística e outra de trabalhos graphicos, com o pessoal desi
gnado no quadro annexo. 

Art. 8.° Com excepção do Inspector geral, que sera de nomea
ção do Presitl•nte d<t Republica, to• los os funccionarios serão no
meados pelo Ministro da lnrlustria, Viação e Obras Publicas, sob 
proposta do inspector geral. 

Art. 9. o Só pouerão set· nomeados para os cargos de inspector 
geral, ajudante e engenheiros tiscttes os eng-enheiros nacionaes 
que satisf11çam as presct'ipções da lei n. 3001 de 9 de outubro 
de 1880. 

Art. 10. Os engenheiros fiscaes de I• e 2" classes serão no
meados por promoção entre os imme:liatos em categoria e por 
merecimento. Em igua\da!le de condiçõés, se recorrerá á antigui
dade, contando o exercício de todas ascommissões do Governo em 
que haja servido. 

Art. li. O inspe~tor geral será substituído em suas faltas ou 
impedimentos tempor,1rios pelo seu njurlante, cahen!lo ao minis
tro, ouvido o mesmo inspector, 1lesigm1r o substituto interino, si 
o impedimento prolongar-se por mais de 30 dias. 

Art. 12. O inspector g'W:tl designará os substitutos do enge
nheiro-ajudante e dos demais engenheiro,; tiscao,; nas suas faltas 
ou impedimentos tempo1·arios. 

Art. 1:3. Todo empregado que substituir outro om seu impe
dimento temporario perceberá a gratificação deste, qnalqu11r que 
seja o numero de clias em que so der a sub~tituição, comtanto que, 
reunida a importancia da gratitic;tçã·l aos vencimentos, este to
tal não exceda ao do logar substituído. 

Art. 14. O empregado que exercer interinamente o lagar vago 
percebera toJos os vencimentos lleste, pertlendo os de seu pro
prio emprego. 

Art. 15. O empregado que faltar ao s~rviço sem causa justifi
cada perderá todos os vencimentos. 

Si justificar as faltas, ser-1he-lm llescontada sómente a grati
ficação correspondente aos dbs em que faltar, at\ ao maximo de 
oito dias. 

Para sua justltlcação, será sufficiente a simples a \legação, por 
escripto, do empr.~gaclo, qnttn•lo o numero das faltas não exceder 
a tres. 

Si, porém, for superior a tres e inferior a nove, será necessa
rio apresentar attestado de medico. Além de oito faltas, só será 
concedido abono si o empregado obtiver licença. 

Art. 16. O desconto por faltas interpoladas será correspon
dente aos dias em que ellas se derem; no caso de faltas canse-
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tivas, serão descontados tambem os dias feriados comprehendidos 
neste período. 

Art. 17. São causas justificativas de faltas : I •, moles tia do 
empregado ; 2", nojo ; :->o, g-ala <le casamento. 

Paragrapho unico. Compete ao inspectot· get·al julgar da jus
tilicação das 1'altas. 

Art. 18. As licenças aos empregados serão concedidas até 
30 dias pelo inspector geral, e as de maior prazo pelo mi
nistro, precedendo audiencia do inspector geral e de ac
cordo com as disposições do decreto n. 4484 de 7 de março 
de 1870. · 

Ar·t. 19. As licenças serão concedidas com ou sem or
denado, não se abonando em caso algum as gratificações do 
exercício. 

§ 1. o Só por motivo de molestia provada se concederá licença 
ató um armo, podendo ser com ortJ,mado inteiro até seis mezes e 
do então em deaote com metade do ordenado. 

§ 2.• Por qualquer outro motivojustificado a licença. não ex
cederá. de seis mezes e, sendo com ordenado, ficará sujeita ao se
guinte desconto : 

Da quinta parte, senclo a licença até dous mezes ; da terça 
parte, sendo por mais de dons até quatro rnezes ; de duas ter·· 
ças partes, sendo por mais de quatro nwzes. 

Art. 20. O tempo das licenças concedidas com ordenado, suas 
re!omns e prorog-n,:ões, dentro de um anuo, a contar do dia em 
que um empregado entrar no goso da primeira que obtivet•, s~rá. 
sommado para o fim de fhzet·-se o desconto de que trata o artrgo 
antecedente. . 

Da mesma fórma proceder-se-Ita nos períodos annuaes ulte
riores. 

Art. 21. Em todo caso, findo o prazo maximo da licença, 
nada mais pet•ceberá. o empreg-ado, norn será aquella renovada 
ou prorogada, som que este volte ao eJl'edivo exercício de seu 
cargo e nelle permaneç<t por tempo pelo menos igual ao d:t au
sencia <leterminada pelo goso rla ltceuça. 

Art. 22. Ficará sem e!Teito a licença conceditla, si o empre
gado que a tiver obtido não entra1• no goso della, dentro do prazo 
de :10 dias, contado do dia em que o acto da concessão for pu
blicado no Dial"io Official ou lhe for commuoicado. 

Art. 23. Não pótie obter licença o empregado que não tiver 
tomado posse e entrado em exercido do seu cargo. Póde, entre
tanto, obter licença o empregado, independente da conrlição an
tecedente, que adoecer no pr3riodo em que realizar sua remoção 
de um para outro emprego. 

Art. 24. Nenhum vencimento set•[t Jl<lgo ao emprega,lo licen
ciado, sem que tenha registrado a resp<'ctiva portaria no 
esc!'iptorio central, com a t[eclar:tçilo do 1\ia em quo começou a 
gosal-a, e S'lm que se achem satisfeitas as exigr3ncias prescriptas 
nas leis fiscaes. 

Art. 25. O empregado que, sem causa justificada, f,tltar segui
damente mais de quinze dias, será considerado demittiáo. 
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Art. 26. As !altas disciplinares, commettidas pot' emprega•los, 
qne não conslitnirnm crime definido na legislaç~o vigente, serão 
punidas, segundo a sua gt·avhlade, com as segmntes penas : 

1~. simples ndvertencia ; 
2•, reprehensão em orrlem de serviço ; 
3a, suspensão até 30 dias ; 
4•, demissão. 
Paragrapho unico. O inspector porlerá impôr qualquer das 

penas designadas no artigo antecedente aos empregado;; de 
sua nomeação e as de a<lvertencia e suspensão até oito dins 
aos de nomeação rlo ministro, a qn<Jm dará conhecimento 
immediato. 

APOSE:'>!TAÇÃO g 1\!0NTgi'IO 

Art. 27. Os empregados da Inspectorilt Geral sú poderão ser 
aposentados quando se invalidarem no serviço da nação, por 
molestia. ou i•l.tde avançada, nos termos do rlecl'<1to legisbltivo 
n. 117 de4 de novembro de 1892. 

Art. 28. Per<lerá. • .t aposentatlori:\ o empreg1do qne em qu:tl
quer tempo, por s>nt(\nça P·•Ssada em julgado, for convencido 
de haver durantfl o exnrcicio de al~um dos empt·egos C•nnmet
tido os crime~ de peit~~ e liL~ snborno. ou pmticarlo qmdquer acto 
de traição, abuso de contlança ou revelação •lo se:.{t'edo. 

Art 29. O montepio dos e111prega,Jo~ sora reg-ul.1do pelo 1\e
creto n. 1045 de 21 Je novembi'O de iSOo, emqnanto pllo Poder 
Legislativo não for revista a matori:t. 

TITULO lll 

DAS A TTRI llUIÇÕES 

Art. 30. São attribnições do inspectot• geral: 
1. o Requisitar directamente da Directoria Geral de Contabili

dade da Secretaria de P:stndo dos Negocios tl.t lndm,tria os 
docomentoa que se reft;rirem uo serviço technico •le sua Repar
tição, devolvendo-os, logo que tlelles não cat'eça; 

2." Examinar to1las as questões quo se pt'endam ás cstnvJas 1le 
ferro da União c sobre e !las apresentar parecer; 

3. • Dirigit' e regulamentar todo o serviço 1la fiôcali;mção c tlis
tribuil-o pelas secções do eseriptorio centl'al, segundo su:t espocie 
e exigencias ; 

4. • Inspeccionar tlirectamen te, quando assim o entenda couve. 
niente, as estradas, quer ••m construcçiio, quer• em trafego e, hem 
assim, as respectivas escriptnrat;ões; 

5.• Multar as companhias por infl'acçãodoscontrados e regu
lamentos actualmente em vigor vu qnH venham a ser proniut
~?s, a qual só se tornara effectiva depois de appl'ovada polo 
mtmstro; 
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G." Propôr no Governo a. nomeação, suspensão e demissão dos 
funecion•J r·i 1s de nomeação li O uunistro, de accordo com o pre
$ente re;;ulamento ; 

7. o Propor no Governo a alteração das tarii~ts das diversas 
estradas de ferro ; 

8. o Nomear, suspencler ou tlemittir o porteiro e continuo do 
escriptO!'io contrai ; 

0. 0 Propôr ao Governo qualquer medida tendente, quer a 
reduzir us onus contrahidos pela União, quer a melhorar as con
diçõ8S de segurança, commodi·lade e policia elas via~;-ferreas; 

10. Solicitar do ruiHi:>tro r·equis!ção de passagens necessnrhs 
para os l'unccionarios da lnsp[;ctoria, quaJllio viajarem em serviço 
puhlico; 

11. Gommunicar-S·3 directamente com os encat·regados na Eu
ropa dns liquidações de contas das companhias de estrada de 
ferro, dos quaes requisitará as informações e esclarecimentos 
que julgar necessarios; 

1 ':!. Observnr e !hzer executar o presente regulamento em 
todns as suas dispo~ições ; 

13. Autori~ar providoriamente a auertura ao trafego de qual
quer trecho de linha e propô r ao Governo a recepção definitiva; 

14. Apresentar·, até ao dia 15 de março tle c ula armo, o relatorio 
circumstandado Ue toUOS OS ServiÇOd da !nspectoria. e OS OI'QJ
IUentos cb despeza. a fazer-se, no exercício futuro, com o pessoal 
da lnsp•;etoria e com o pagamento da garantitt de juros ás es
tradas ue ferro. 

Art. 81. Siío attril.Juições do njudan te-secretar i o do inspector 
geral: 
· I . o Dirigir a secção technica da Inspectoria. 

2. o Examinar todos os documentos remettidos pelos enge
nheiros Jlseaes, cabendo-lhe verificar si todos os projectos e 
contas apresentados satisfazem as condições do contracto; 

3. • Dirigir immediatmuente os set•viço3 elas secções de esta-
tística, e gt••tphica; 

4. o Dil·igir o serviço de expedimlte •lo escript.orio eentral; 
5.o Z·~lar !'ela IJoa classificação e guarda do archl\·o. 
Art. :12. São attt·il.Juições dos eng·~nheiros tlscaes: 
1. o Zelar pelo exacto cumprimento dos contr.tctos relativos ás 

estrachts de ferro que fiscalizarem ; 
2. o Propô i' ao inspector ger<tl as multas em que tiverem in

corrido as companhias, pot· inft•aeção cios contra.ctos e regula
mentos; 

3." Proptir a;; altemções ti<lS tarifas apresentada:> pelas com
panhias e :1s moditicações a fazer nos casos previstos nos con
tractos, justi!icanclo as suas \H'opostas, quet· estejam ellas de 
accordo com as apresentadas pelas companhias, quer não; 

4." Propor todas as medidas tendeu tes, quet' a reduzir os en
cargos cla União, quer a melhorar as condições de segurança, 
commod ida·le e pol iciil. ch s vias- fot•reas ; . 

5. o Acompanhar os tral.Jalltos dos estudo~ das linhas aftm de 
verificar si a directriz estududà e á qúe melhor satisfaz, quer em 
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plano, quer em perfil, as comlições dos contractos e as de sugo
rança e ,,couomia, qner ua construc\ií.o, quer nn trafe~o, e b"m 
as::;im :tOs interesses rht zona a scJ•vir, infot'JU:llltlo tletalhnda
mente e propoUtlo as mot\itl.cações a f<tzer e -vari 1ntcs a estudar; 

G. 0 Acompanhar os trnbalhos d~t constrncção, vcrific>~Btlo Hi as 
linht\S são constt·uidns de a"cOrtlo com os pro.ie~'tos approvado,;, 
indicando em detalbttua inf•>rmação as modílicações que lhe pare
cerem convenientes, a razão destas moditl.caçõ,~s e as economias 
que ellas produzirem ou tiverem produzido no orçamento 
approvado; 

7 .o Remetter ao inspector geral, por occasião de ahrir-se ao 
trafego quttlquer tr<>cho de linha, uma relação detalhada e por 
estaca. de todas as obras de arte, indicando as que deixarem de 
ser construídas, achando-se, todavia, incluidos no projecto appro
vado e as que foram construídas, não ohsbnte não se acharem 
incluidas no mesmo projecto, e as razões que motivaram estas 
modificações e economias ou a.ugmento dahi resultantes; 

8.0 Remettet• na mJsma occasião uma relação detalhada das 
pontes e viatluctos de superstructur.t metalliClt, com os resul
tados das experiencias feitas em cada uma destas obras, para 
veriftcação das condições de resistencia ; 

9.• Propôr a acceitação 1wovisoria de qua\i1uer trecho do linha 
em condiç-ões de ser entl'egue no trafego; 

10. Examinar os horarios propostos pelas ndministrnções das 
vias-ferreas, approv.mdo-os provisoriamente e submettendo-os 
á approvação definitiva do inspector geral; 

11. Veriticar as condições de conset•vação das linhas e suas 
dependencias ; 

12. Vel'ilicar mensalmente o estatlo do material rotlanto, ru
bricando os livros de registros das locomotivns, tle fJilC trata o 
art. 68 do regulamento par:t a fiscalização rle segurança, conser
vnção e policia rlas estradas do fe1·ro, d•J 26 tl•l ahril rle 1857; 

13. Proceder annualmente, com apparclhos convenientes, a 
experiencias soure resistencias dos trens, de modo a deduzir a 
formula qne as exprimam para cada estrada, em alinhamento 
recto e de nivel; derluzir as rcsistencias dos mesmos trens IHS 
rampas e nas curvas de diversos raios ; 

14. Esttt<br e propôr ao inspector geral medidas tendentes a 
melhorar as condições economicas das estradas; 

15. Providencinr, em caso de accidento, de accortlo com o 
regulamento de 26 do abril de 1857 ; 

lu. Cumprir e fazer cumprir os regulamento,; oxbtontes ou 
que venham a ser promulgados; 

17. Aprasentar até ao dia 15 de fevereiro um rolatorio circnm
stauciado dos se1•viços das estra•las •I e ferro sob sua tis ·alizaçiio 
e orçamento da despez:t a effectnar-se, acomprmltado de C}nadros 
estrttisticos, de accoi"do com os mor\elos annexos, e bem assim o 
orçamento da Jespeza provavel a effectuar c:om tt tlscalização e 
garantia de juros as mesmas e:;tl-.<das. 
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TITULO IV 

TOMADA DE CONTAS 

Art. 33. Este serviço será desempenhado segundo as instru
cções especiaes que forem approvadas pelo ministro da industria, 
viação e obras publicas. 

TITULO V 

DOCUMENTOS E DADOS ESTATISTICOS 

Art. 34. As companhias são obrigadas a apresentar á fiscali
zação os seguintes documentos : 

I.• Uma classiticação de receita e despeza, discriminadas as 
respectivas verbas por especies, segundo o modelo annexo sob 
n. 1; 

2. • Balanço de receita e despeza da parte da estrada já em 
trafego, de accordo com o modelo annexo n. 16; 

3.• Uma conta especial das despezas do primeiro estabeleci
mento de cada uma das secções da estrada abertas ao trafego ; 

4.• Demonstração do movimento e receita dos kansportes 
effectuados no semestre vencido, de accordo com os modelos 
annexos sob ns. 9, 10, 11, 12 e 13; 

5. • Demonstração das rendas das estações no semestre ven
cido, de accordo com o modelo annexo sob n. 14; 

6.• Um quadro de classificação e estado do material rodante da 
linha em trafego no semestre, de accordo com o modelo annexo 
sob n. 2; 

7.• Um quadro de percurso das locomotivas, vagões e trens 
na linha em trafeg0, modelo annexo sob n. 3; 

8.• Uma demonstração de despeza de tracção e conducção de 
trens da estrada, modelo annexo sob n. 5 ; 

9.• Um quadro da utilisação doi! trens e vehiculos, modelo 
nnnexo n. 6; 

10. Um quadro de consumo de combustivel, lubrificantes e 
estopa, com material rodante na linha em trafegcr, modelo 
annexo n. 4; 

11. Uma demonstração de substituição do material da via 
permanente e telegrapho, modelo annexo n. 7; 

12. Uma estatística dos accidentes occorridos na estrada, no 
semestre, modelo annexo n. 8. 

Art. 35. As estradas sem garantia de juros deverão apresen
tar semestrc~.lmente ao fiscal: 

I.• Um relatorio circumstanciado dos trabalhos em con
strncção: 

2.• Uma demonstração das de:>pezas do primeiro estabeleci
mepto da parte em trafego, modelo n. 15 ; 

Poder Executivo 1892 65 



1026 ACTOS DO POIJF.R F.XECUTIVO 

3.0 Quadro!! demonstrativos e estatisticos, organizados de 
accordo com os modelos annexos sob ns. 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 
li, 12, 13 e 14. 

Art. 36. Todas as emprezas são ohrigatlas igmtlmente a apre
sentar mensalmente ao fiscal, para. serem rernettidos ao escri
ptorio central da Inspectoria: 

I .• O total da receita no mez anterior ; 
2.• O total da despeza; 
3.• O numero total de vinjantes transportados; 
4. • O peso total das mercadorias despachadas a peso ; 
5.• O volume tot:~l das mercadorias despachadas por volumes; 
6. 0 u numero de auimaes transportados ; 
7 .• O numero de carros; 
8." O numero de telerirammas particulares transmit tidos 
9.• O numero e percurso total dos trens; 
10. A extensão da estrada em trafego. 

DISPOSIÇÕES GLmAES 

Art. 37. O Governo providenciará no sentido de serem re
mettidos a lnspectoria Geral de E;;tradas de Ferro pelos dele
fados na Europa, encarregados dos pagamentos de garantia de 
JUros ás amprezas que lá tenham sede, todos os documentos re
lativos a esses pagamentos. 

Art. 38. As emprczns serão oln·iga,];ts a ol,sorvar as disposi
ções dos decretos m;. 19~0 de 2G de abril tle 1857, ;:5lll de :!8 de 
fevereiro de 1874, 6995 de lO de ngnsto do !87K e 7!)59 de 29 de 
dezembro <le 1880, em tudo quanto não f<Jl' ,·ontm.rio ao presente 
regulamento e instrucções que fOL em expe;Ji,Jas para a tomada 
de contas e outros quaesquer s')niços attinentes a~ estrad11s de 
ferro que gosam de garantias de j Ul'o:; de sulJvenção. 

Art. 39. São considerados mn completa disponibilidade os em
pregados que não estiverem incluidos no quadro aDprovado por 
portaria desta data. · 

Art. 40. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 9 de dezembro de 1892.- Sel'zedello Corrêa. 
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Tabella de vencimentos que competem aos émpregados da 
Inspectoria Geral de Fiscalisação de Estradas de Ferro, a 
que se refere o art. 6° deste regulamento 

"' o 

'" ., 
::.. 
"' z 

EMPREGADOS 

ESrRIPTORIO CF.NTR.\L 

In~p:~ctl)r geral .••••••.••..• 
Ajurbute-secreta.rio ••..•••• 
.\rehivista ...•..•.••.••.•.•• 

5 ~:-;eriptnrarins ............ . 
1 Jlor·teiro •...•.••••••••••••• 
1 <:lllltJilllf), •• o ••••••• o ••••••• 

fU~CÇÃO m..; E~TATISTICA 

10:000~000 
5:400~000 
2:'•00~000 
2: '•00~000 
1 :200i$000 

720$1100 

VENCIMENTOS 

ROl\lMA 

5; 000~000 15:000$000 
~: 1"00~000 8: OUO:'<OOO 
i:iOO;§roo 3:HOO~OJO 
t. 2oo.;om :1: r>oo::ooo 

1\00~000 1: 0:<0~000 
:1Go ,ooo 1 : oso;;ooo 

1 Chefe....................... 5:400$";000 2:GOO~•lOO 8:000$000 
1 Auxiliar.................... 4 :O:>o::ooo 2:000.~000 <i:OOOi;OOO 
2 Escripturarios.. •. • • . •• • . • • 2:400~000 1.200$000 3:600$000 

SEf'Ç.\0 CHL\PIIICA 

TO'fAL 

15:000$00() 
8:000$000 
3:000.')000 

18:000$000 
1:800$000 
t:Ot'0)$000 

8:000$000 
6"000$000 
7:200t<JOO 

1 Chefe...................... 3:600:i(l00 1:400$000 5:000$000 =>:000.')000 
3 Desenhistas................ 2:800~000 1:400>;000 4 :2UO$(lOO 12:000$00() 

l'ISCALIZAÇÃO DAS ESl'RAD.\S 

S Fi•cae• de ta classe........ 8:000$000 4:000$000 t2:000$Q(?<J 96:(}()()$000 
20 Ditos de 2a classe..... • • • • ():700:;000 3:300)!000 10:000$000 200:000$000 
1í Ditos de 3a classe.......... :;:400~000 2:200:)000 8:00,)..~01)0 120:(;()0$000 

:;u2: 280~ooo 

OB3ERVAÇÕE~ 

Ha•·erá um servente no escriptorio central, com a diaria de 2$500. Ao em
pregado de Fazenda que servir em junta aimradora de contas dns eom~anhias 
será abonada a ajuda de custo, para ns dcspezns de viagem, da quantia ac 600$ 
em duas prestações semestrnes para c:ula estrnda, não excedendo, porém, de 
3_:600$ o mnximo dessa gratificação, seja qual for o numero de estradas em que 
Sll'Va. 

Capital Federal, 9 de dezembro de 1892.- Ser:edeUo Cwrêa. 
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DECRETO N. 1165-DE g DE DEZEMBRO DE 1892 

Autorisa a reconstituiçi\o do Lloyd nrazileiro. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
á. vista do que requereu a Empreza de Obras Publicas no Brazil, 
de que faz parte o Lloyd Brazileiro, por e !feito do decreto n. 611 
de 22 de outubro de 1891, que autorbou a fusão do dito Lloyd 
naquelb em preza, e mandou ob:;erv:u·, com alte~ações, o decre~o 
n. 857 de 13 de outul:Jro de 1890, resolve antor1sar a reconsti
tuição do Lloyd em companhia, à qual será transferido 
opportunamente o contracto celebrado com o Governo da União. 

O Ministro de Estado dos Negocias dtt Industria, Viaçiio e Obras 
Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 9 de dezembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

DECRETO N. 116()- DE l7 Dg DEZE~IBRO DE 1892 

D! regulamento parn. execução da. lei n. 23 do 30 de outubro .de 1891, na parte 

referente ao l\Iini~terio dn. Fn.zenda. 

O Vice-Presidente da Republic:t dos Estados Uniclos do Brazil : 
Considerando que, pela lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, 

art. 11, foi o Poder Executivo autorisado a organizar os ser
viços dos varios Ministerios, melhorando o pe&>o:tl, comtanto 
que resulte maior facilidade no expediente ou reducção na 
despeza; 

Considerando que, pela lei n. 26 de 30 de dezembro do mesmo 
anuo, art. 18, foi ainda o Poder Executivo autori:sado a reor
ganizar as repartições de Fazenda, sem augmento de despeza, 
sujeitando o seu acto á approvação do Congresso ; 

Considerando que, para a reorganização do serviço a cargo 
do Ministerio da Fazenda, enumerado nos arts. 2° e 3° da lei 
de 30 de outubro de 1891 e reorganização rias repartições, o 
indispensavel que se installe o Trilmnal de Contas, incluído 
naquellt~ artigo, lettra B, e instituído pelo art. 89 da Consti
tuição da Republica; tanto que dessa installaçiio resultará a 
extincção do Tribunal do Thesouro Nacional, cujas attribuições, 
em parte, teem de passar para o Tribunal de Contas, lei de 30 
de outubro de 1891, arts. 10 e 12, lettra B, e não podem ficar 
suspensas sem graves inconvenientes; 
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Considerando que, organizados os serviços e reorganizadas as 
repartições, haverá reducção nas despezas, conforme demons
tração feita no Thesouro Nacional ; 

Considerando que, em vista desta reducção, não devem ser 
adiadas a organização e a reorganização autorisadas, pois que, 
si isto se não fizer, continuarão as repartições a cargo do Mi
nisterio d:t Fazenda a ser custeadas de accordo com as disposições 
em vigor, o que impedirá de realizar-se a economia ; 

Usando da autorisação conferida, tanto pelas leis citadas, 
ns. 23 de 30 d~i! outubro de 1891, art. 10, e 26 de 30 de dezembro 
do mesmo anno, art. 18, como pela Constituição da Republica, 
art. 48, n. 1' 2a parte : 

Decreta que, em relação ao Ministerio da Fazenda, se observe 
provisoriamente, até definitiva approvação do Congresso, o 
seguinte 

REGULAMENTO 

TITULO I 

Do Ministerio da Fazenda 

CAPITULO I 

Art. 1.° Correm exclusivamente pelo Ministerio da Fazenda 
os serviços de ordem federal pertencentes á Fazenda Publica 
Federal em suas differentes ramificações, taes como : 

§ l.• Thesouro Federal e repartições delle dependentes. 
§ 2.• Caixa de Amortização. 
§ 3.• Casa da Moeda, Impt·ensa Nacional e Diario Otficial. 
Art. 2. • Pelas ditrerentes repartições indicadas se expedirão 

os serviços da administração publicêt tlscal concernentes: 
a) A' divida publica, quer interna quer externa; 
b) A's relações com o Tribunal de Contas na sua parte admi-

nistrativa; . 
c) A' administração do domínio nacional, quando não per

teucente a outros Ministerios; 
d) Ao lançamento, arrecadação e contabilidade das rendas 

publicas federaes ; 
e) Ao assentamento relativo a pensionistas, aposentados, re

formados e empregados de repartições extinctas ; 
f) Ao orçamento geral da receita e despeza publicas; 
g ) Aos Monte-pios, Caixas Economicas e Montes de Soccorro 

da União; 
h) Aos bancos e sociedades anonymas, quando dependentes de 

fiscalização por parte do poder publico. 
Art. a.• Pelo Ministerio da Fazenda serão expedidas, em fórma 

de regulamento, as regras de contabilidade publica, applicaveis 
uniformemente a todos os Ministerios. 
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CAPITULO II 

DO THESOURO FEDERAL 

Art. 4.• o Thesouro Federal, sob a immeuiaLt dit'ecção 
uo Ministerio da Fazenda, terá por encargo : 

a) A direcção, inspecçã.o, fiscalização e applicação ,Jas ren
das feueraes, tanto tm Capilnl Federal corno nos l~st.J.tloc;; 

b) J:t'azer o tombo e assentamento dos pt'UJH'ios nacion;ws, 
a cargo das repartições de Fazenda federaes ; 

c) Organizar a estlttistica da impot'tação e exportação 1le 
toda a Republica, mediante instrucções, que S'lrào expedidas 
em acto do Poder Executivo, tican<lo derogado o decreto 
n. 216, C de 22 de fevereiro de 1890; 

d) Dirigir e inspeccionar os trabalhos da Casa da 1\loeda e 
Imprensa Nacional ; 

e) Organizar os orçamentos e balanços geraes ; 
f) Fazer todo o expediente de escriptnração e contabilidade; 
g) Escripturar o gt•ande livro d:t divida publica; 
h) Liquidar a divida activ.t e passiva da União e fazet· todo 

o trabalho concernente ao activo e passivo de\la; 
i) Fa?.er o assentamento do pessoal activo e inactivo da 

União, qualquer que seja o Ministerio a que pertença; 
j) Escrever os termos de arrematação, tiança e contrn.cto em 

que for parte a F'\zenda Publica Federal, org-anizar o quadro 
de sua divida activa e fa~er o seu assentamento; 

h) Promover a cobranç;t da divid•t activa em toda a União, 
perante o Juizo competente ; 

l) Acompanhar e ter em dia, formando pat·a isso a com
petente relação, o undamento das CJ.US'IS em que for interes
sada a Fazenda Publica Fedet'<tl, por qualquer loema ; 

m) Dizer sobre a organização de companhias :tnollymat;, quando 
dependentes de acção do Governo. 

Paragrapho unico. Para os effeitos d<tS lettras h e l deste 
artigo, funccionarão perante os juiws fedcJ'aes de secção, como 
representantes da Fazenda Public1, os procura.dores dos feitos, 
creados pela lei n. 242 de 29 de novembro de 1841, com 
as attribuições que lhe8 forem fixadas em decreto do PoLler 
Executivo. 

Art. 5. • Os serviços imlicados no artigo antecedente S0rão 
desempenhados por tres directorins, cabendo á I a os serviços 
de conta.bilidade, à 2a os das Rendas Publicas o á 3• u,; 1lo Con
tencioso. 

§ 1.• A Directoria de Conta!Jilirlade divi,lit•-se-ha em duas 
sub-directorias, competimlo à I a os trabalhos até ;: got•a •ksem
penhados pela 2& Contadoria, e á 2a os que o são pala 3" Con
tadoria e os dt\ actual Ja Conta,\oria quo não pas3arem para 
o Trihnnr~l do Contas. 
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S 2.• A Directoria das Rendas Publicas terá uma só sub
directoria, á qual ficam competindo os trabalhos até agora des
empenhados pelas duas sub-directorias em que se dividia, e 
o serviço de proprios nacionaes. 

§ 3. 0 A Directoria do Contencioso terá uma sub-directoria 
como actualmente, e a ella fica competindo tudo que for con
cernente á organização e administração de bancos, companhias 
e sociedades anonymas, Caixas Economicas, Montes de Soccorro 
e Monte-pios, quB não sejam os dos funccionarios publicos. 

Art. 6. • Cada uma destas directorias será dirigida por 
um chefe, com a denominação tlo dit•ectot·, que terá por auxi
liares, além !los sub-directores, os emprega1os que o numero, 
ordem e natureza dos trabalhos reclamarem. 

Paragrapho unico. Todos os empregados de F<lzen(la, a partir 
dos escripturarios, serão nomeados por decreto do Presidente 
da RepubliM. 

Art. 7.• A Pagadoria e The3ouraria do Thesouro ficam a cargo 
da Directoria de Contabilidade. 

Art. 8. • As communicações officiaes do l\linisterio da l~azenda 
com quaesquer outras repartições, quer da União, quer dos 
Estados, serão preparadas pela tlirectoria por onde tiver cor
rido o respectivo processo. 

CAPITULO III 

Art. 9.• O ministro da fazenda, chefe superior desse ramo 
de administração publica, expede os negocias que correm pelo 
Ministel'io a seu cargo e sobee elles delibera ou exclnsivamente 
ou ouvindo o Conselho lia Fazentla. 

§ I.• Delibera exclusivamente : 
a) Sobre os meios de corrigir quaesquer abusos na arrect~-

dação e contabilidade tlas rendas publicas ; 
b) Sobre a decisão de quaesquer duvidas, que possam oc

correr, ácerca da intelligencia e execuçãú de leis e re"'u-
lamentos concernentes á Fazenda Federal ; 

0 

c) Sobre a adopção do systema de escripturação e con
tabilidade que mais convenha seguir-se e das normas pelas quaes 
devem ser organizados os balanços e orçamentos em todas as 
repartições fiscaes da União, em que se escriJ?turem, arrecadem 
ou despendam dinheiros publicas, para que haJa em todos esses 
trabalhos perfeita harmonia; 

d) Sobre o que for .relati':"o a ordenados, tenças, pensões, 
aerendamento de proprws nacwuaes, e .contmctos feitos com a 
Fazenda Federal ; 

e) Sobre despacho de requerimentos de empregados da Fa
zenda Federal, que pretenderem aposentadoria ou qualquer remu
neração por serviços prestados ; 
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f) Sobre as regras para arbitramento das fianças de todt>s 
aquelles que por qualquer motivo as deverem prestar á Fazenda 
Federal; 

g) Sobre a permissão, a qualquer devedor á Fazenda Federal, 
havendo motivo justificado, de pagar seus debitos por prestações 
e pela maneira prescripta nas leis e regulamentos; 

h) Sobre o pagamento da divida passiva do Thesouro e sua 
inscripção no grande livro da divida publica. 

§ 2.• Delibera com audiencia do Conselho da Fazenda e em 
grilo de recurso : 

a) Sobre as decisões dos inspectores das Alfandegas, excedentes 
das respectivas alçadas ; · 

b) Sobre as que disserem respeito ao lançamento, applicação, 
execução, arrecadação e restituição de impostos e quaesquer 
rendas publicas e sobre quaesquer outras questões entre a aumi
nistração e os contribuintes, [1, respeito das ditas imposições; 

c) Sobre apprehensões, multas ou quaesquor penas impostas, 
por infracção de leis ou regulamentos fiscaes, em virtude de attri
buições legaes conferidas a qualquer agente dn: administração de 
Fazenda. 

Art. 10. O Conselho da Fazenua será composto dos directores 
indicados nos arts. 5• e 6• e do presidente do Tribunal de Contas, 
reunindo-se todas as vezes que forem convocados pelo ministro 
da fazenda. 

CAPITULO IV 

DAS ALFANDEGAS 

Art. 11. As Alfandegas continuam a ser estações de arreca
dação dos impostos de importação, de navegação e de qunesquer 
outros que de futuro se venham a estabelecer e dependam 
de lançamento. · 

Art. 12. Essas estações fiscaes, quer quanto ás attribuições, quer 
quanto á naturE)za e ordem do serviço, continuarão a reger-se 
pelas disposições em vigor, com as seguintes modificações: 

§ 1. • A alçada dos inspectores das Alfandegas fica elevada: 
A do inspector da Alfandega da Capital Federal. a 3:000.~000; 
A das inllpectores das Alfandegas de Santos, Bahia, Pernam-

buco e Parà, a 2:000$000; 
A dos inspectores das de Porto Alegre, Rio Grande, Santa 

Catllarina e Maceió, a 1 : 000$000. 
Em todas as demais Alfandegas a alçada dos inspectores 

será de 500$000. 
§ 2.• O sr1rviço nas Alfandegas da Bahia, de Pernambuco e do 

Pará será dividido por tres secções : 
a) A' 1• secção pertencerão os designados no§ 1• do art. 9" da 

Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas ; 
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b) A' 2a secção os designados no § 2° do mesmo· artigo e os 
mais que vierem da Thesouraria extincta.; 

c) A' 3• secção os designados no § 3° desse artigo e a tomada 
das contas dos responsrweis. 

§ 3,0 O serviço, nas Alfandegas da Porto Alegre, do Rio 
Grande do Sul, de Santos, de Maceió, elo Maranhão, do Ceará 
e de Man:i.os será dividido por duas secções : 

a) A' 1 a secção pertencerão os designados no art. 1 O, § lO, da 
citada Consolidação; 

b) A' 2"' SLlCÇií.o os enumerados no § 2" desse artigo, a tomada 
das contas •los responstweis, e os mais que vierem da Thesou
raria extincta. 

§ 4.• Nas. outras Alfandegas o serviço será desempenhado sob 
a ímmediata direcção do inspector. 

Art. 1:1. Das der-isões cxce•leutes da alçada dos inspectores 
das Alfamlegas havoriL os I'IJCursos •letei·minados no art. !)•, § 2". 

Art. 14. A's .!?artes é licito, suscitada a contestação sobre a 
natureza, classiticaçilo, valor ou qualquer outra circumstancia 
com relação á mercadoria ünportacla, provocl1r, mediante reque
rimento ao inspector, a reunião de uma eommissão mixta, 
para decidir a controversia. 

§ 1. • Essa com missão será composta de arbitros em numero 
igual, escolhidos dentre os comprehendidos em uma relação for
mada pela Alfandega em janeiro de cada anuo e na qual figu
rarilo empregados tiscaes e negociantes de conceituado merito. 

§ 2. 0 Da decisão da commissão, quando homologada pelo inspe
ctor, haverá recurso voluntario interposto pela parte, que tam-; 
bem poderá recorrer, quando, no caso de empate, a decisão do 
inspector for contra ella proferida. 

Art. 15. As Alfandegas, substituindo as Thesourariasextinctas, 
exercem mais as seguintes attribuições : 

a) Impór multas nos casos em que as leis e regulamentos 
o perrnittirem; 

b) Julgar as hahilitações para a percepção ue meio soldo, tendo 
em vista as disposições em vigor, mandar abrir assentamento 
e incluir o pensionista em folha, bem como todos os emprega
dos da Uuião, activo;; e inactivos ; 

c) Organizar as folhas de pagamento de todos os empregados 
e o processo relativo a esse ramo de serviço ; 

d) Organizar a relação dos pensionistas do Estado ; 
e) Liquidar a divida activa e passiva, e escrir)tural-as em livros 

proprios, em fórmr, rle conta co!'rente ; 
f) Escripturar em livros propl'ios os dinheiros de orphãos e 

ausen tos ; 
g) Examinar as precatarias de embargos e dinheiros de au

sentes ou quaesquer outros, cumprindo-as ou não, como for de 
direito ; 

h) Fazer os assentamentos dos p!·oprios naciollaes federaes e 
a escripturação relativa aos terrenos de marinha; 

i) Organizar os quadros da divida activa e passiva, escriptu
rar os livros auxiliares do grande livro da divida publica e 
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organizar as folhas para pagamento dos juros das apolices, 
onde houver caixa filial; 

j) Em geral, todas as attribuições que pertenchm ás extinctas 
Thesourarias de Fazenda, quer em relação ao lançamento dos 
impostos, sua cobrança, isenção, remissão, etc., quer em relação 
ao;; serviços de ordens diversa, o ospedlic<ttlo:; na legislação 
anterior por esta attribuidos á~ estações tiscaes. 

Paragrapho unico. As funcções tios thesoureiros serão am
pliadas de accordo com as novaH attribuições dadas ás Alfan-· 
degas ; continuando em vigor o regimento das Thesourarias 
compativel com a actual organi:t.ação. 

CAPITULO V 

Art. 16. São creadas, desde já, tlolegacias ti~caes do Thesouro 
Federal nas c1pitaes dos Estados de S. Paulo, Minas Geraes, 
Matto Grosso, Paraná, Piauhy e Goyaz, corn o p 'Sso:ll e venci
mentos das bbellas annoxas e attrilmiç(ícs qn·J sorã.o lixadas em 
regulamento. 

Art. 17. Fóra dos distL·ictos fisc,tes comprehenr.lidos na compe
tencia administrativa das Alfandegas e delegacias, podara o Go
verno crear agencias fiscaes quantlo t) como j:1lgar conveniente. 

TITULO II 

CAPITULO I 

AI·t. 18. Fica cre::tdo na Capit<d Federal o Triuunal de Contas 
com as attribuições determinatlas no art. 89 da Constituição. 

Art. 19. O pessoal do Tribunal de Contas compor-se-Ita de 
cinco membros, o presidente e quatro directores, com voto 
deliberativo, um dos rJUaes representará o ministerio publico. 

Para o serviço do mesmo Tribunal haverá : 
3 sub-directores. 
1 secretm·io. 
12 1•• escripturarios. 
12 2°8 ditos. • 
10 3•• ditos. 
1 cartorario. 
1 ajudante do cartorario. 
4 contínuos. 
Paragrapho unico. Os vencimentos dos membros e mais 

empregados do Tribunal serão os constantes da tabella A 
annexa. 

Art. 20. Serão nomeados : 
1.• Por decreto do Presidente da Republica, os membros do 

Tribunal, os sub-directores, o secretario e os escripturarios; 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 1035 

2.• Pelo ministro da. fazenda, o ca.rtorario e seu ajudante ; 
3. o Pelo presidente do Tribunal, os continuas. 
Paragraplto unico. A nomeação dos membros do Tribunal 

será snjcita á approvação do Senado, e, uma. vez dada esta, só 
perderão o lagar por sentença. 

Art. 21. Vagando o lagar de membro do Tribunal, naausencia 
do Congresso, poderá o Presidente da ltopnblica preencher a 
vaga e o nomeado entrar em exercicio, ficando, porém, a no
meação dependente da approvaçilo do Senado, na sua primeira 
reunifto. 

Art. 22. Depois de organizado o Tribunal do Contas, serão os 
empregados de flUO trata o n. 1 do art. 20 timdos dentre 
os ompregarlos do Fa;.:enda, com except;ão dos membros e secre
tario do Tribunal, que ticarfto sempre de livre nomeação do Presi
dente da Republica. 

Art. 23. A distrilmição dos empregados pelas sub-directorias 
é da competencia do presidente do Trilmnal, attendondo-se 
sempre a flUe, num periodo não superiot• a dous annos, metarle 
dos eJ\lpregarJos pas~e a servil· em suh-úirectoria •lill"orente. 

Art. 24. Os elllpregado.s do Tt·ibnnal, excepto o presidente 
e os direotores, serão amovivois, o concorrerão ao~ accesso:> pro
miscuamente com os ilemaisempeegaclos Llo l\lini.<terio da Fazenda 
e, como esses, poderão sm· tirados para flUalquer commissão. 

Art. 25. Nos impedimentos repentinos serão suiJstituidos: o 
presidente, pelo director mais antig-o; este, pelo sub-director mais 
antig-o ; e os su b-rli rectores e o secretal'io, pelo lo esc ri pturario 
flUe for designado pelo presidente. 

Nos impedimentos prolongados sel'i'io suiJstituidos: o presidente, 
pelo director designado pelo ministro; os directores, os snh-dire
ctores e o secretario, pelos sub-directot·os o 1 os escripturarios 
designados pelo presidente. 

O directol' representante do mini,;terio publico será substituido 
pelo directot· do Contencioso do The:;ouro Ferlera\. 

Art. 2G. Siio applicaveis no prosirlente, r\irectores e mais 
emprHgaúos do TrilJUnal, salvo as disposições ilo art. 20, para
gt·ap!.o nnico, e art. 24, to, las as disposiçõe,; contidas nas leis or
ganicas do Thesomo, sobt·e nomeações, demis,;ões, expe•liente da 
H.epartição, p1·esença tios empregaclos, pagamento de vencimentos, 
descontos por faltas, licenças e penas disciplinares, aposentadoria 
e monte-pio obrigatorio crea•lo pelo decreto n. \l42 A, de 31 de 
outubro de 1890. 

CAPITULO li 

DA JURISDICÇÃO, CO~IPE'l'ENCIA E ATTRIBUIÇÕES DO 

TRIBUNAL DI': CONTAS 

Art. 27. A jurisrlicção do Tl'ibunal rlo Contas ;tlJI'.\Jl<>"e todos os 
r~sponsaveis por dinheiros e v,tlores pertencentes it L{.epuhlioa, 
am• la mesmo no caso do residirem frira do pai r.. 
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Art. 28. O Tribunal de Contas tem .itF'sdicção prop ·ia e pri
vativa sobre as pes,;oas e as ma terias sujeitas :.\ sua cou~n,'l ~P~ia; 
funcciom~ como Tribunal de Justiça, o as suns deci~ões l'etlmtirn-: 
teem força de sentença com execução apparelhada. 

A1·t. 29. Compete ao Tribunal do ContNl, corno Tribunal de 
Justiça A•Iministrativo: 

§ 1.• O exame e revisão das contas ministeriacs. 
§ 2. • A tornada das contas dos responsaveis por dinheiros e 

valores pertencentes á H.epublica. 
Art. 30. Ao Tribunal, no que <liz respeito ao exame prévio e 

revisão das contas ministeriaes, compete: 
§ 1. • Examinar todos os decretos, ordens e a vis os dos di ffe

rentes Ministerios, susceptíveis <le croar tle;:pezas on interessar ás 
tinanças da H.epuhlica. 

§ 2.• Verilicar to< las as ordens e rontas <le despe7.as autori
sadas pelos difTerentes Ministerios, registran1lo ::~s de reconhecida 
legalidade. No caso contrario, em exposição motivada, indicará 
á Repartição que ordenou a de,;peza a causa da recusa do 
registro. 

§ 3.• Examinar mensalmente, á v\sta dos balancetes, o movi
mento de receita e despeza, recapitulando e revendo annual
mente os resultados mensaes. 

§ 4. • Conferir esses resultados com os que lhe forem apre
sentados pelo Govemo, commnnican<lo tn<lo em seu rclatorio 
annual. 

Art. 31. Compete no Tribunal, na tmnnda •le contas dos re
sponsavcis por dinhe_ii'Os c valores pertew·entes ú l{cpuhlica: 

§ 1.• Julgar, em uúica instancia, as contns <lo todas :1s repar
tições, empregados e qnaesquer outros responsavei,; que, singular 
ou collectivamente, tivet·em a<lministrado, arroc:1dado ou despen
dido dinheiros puhlicos ou valor·es pertencentns it Kepublica, ou 
por f!Ue esta seja responsavel e estivernm sob sua guarda, e bem 
assim dos q1H', por qualquer motivo, as <lcvcrcm prestar pArante 
o mesmo Tribtmal, seja qual for o 1\Iinh;terio a que perten
cerem. 

§ 2.• Propôr ao ministro da fawmla a snspenstto dos respon
saveis, que não satisfizerem a prestação <lo contas ou não entre
g-arem o:> livros c documento:; de sua gestii.o <lentro dos p:·azos 
fixados nas leis e r•·gnhmentos, ou qtwn•lo, não haven<lo t.tes 
prazos, forem intima<los par:t esse tim. 

§ 3. 0 Propôr igu[\lmcnte, nos tet·mos 1\o decreto n. 657 de 5 
de <lezembro de 1849, a, prisão dos re~['onsavcis que forem 
remissos ou omissos em fazer as cntra,bs <los <linheiros a seu 
cargo nos prazos marcarlos pela,s leis, regulamento,;, instrncções 
ou quaesqner outros netos, e a promovet· contra elles e seus 
fiadores os sequestras e ma!s proces"os civis competentes para 
seg-urança e embolso <~a Fnzenda Fe<leJ'IIl. 

§ 4.• lmpôr multas aos responsaveis que não apresentarem 
as contas, ou os livros e documentos de sua gestão, nos prazos 



AGTOS DO PODER EXECUTIVO 1037 

que lhes houverem sido marcados, quando não o tiverem feito 
nos prescriptos nas leis, regulamentos, instrucções e ordens em 
vigor. 

§ 5.° Fixar e julgar, á revelia, o debito dos responsaveis, que 
deixarem de apresentar as contas ou os livros e documentos de 
sua gestão, pvr quaesquer outras contas e documentos que lhes 
fizerem carga. 

§ 6. o Mandar passar quitação aos thesour'eiros, pagarlore~, 
rocoho•loros, almoxariros e a qu:ws•1uer outros respommvers 
qua111lo correntes em suas contas; julgar desemlmraçados os 
valores depositados e extinctas as cauções tle qualquer natureza 
pela quitação dos responsaveis, e levantar o sequestro àquelles 
que declarar exoner:•dos paf':t com a Fazenda l<'edcral. 

§ 7. o Avaliar as provas de facto, dt)duzi•las por· jnstilicnçõcs e 
quaesquer· outros documentos, da perda ou arrebatamento do 
dinheiros e valores publicas, por força maior, que forem apre
sentadas pelos responsaveb, e à vista del!as, resolver o que 
for de justiça sobre o abono da somma ou dos valores perdidos 
ou arrebatados. 

§ 8.• Advm·tir de faltas as repartiçi!os, empregados e quaes
quer outros responsaveis, quando da omiss:-io se não seguir 
provavclruente prejuízo publico ou particular. 

§ 9. o Rever as contas dos rc~pons~weis, no caso de interposição 
tio recurso de revisi'io. 

§ lO. l{c•luisitar tias autoridades c funccionarios, •1ue não lhe 
forem subordinados, e ordenar nos que o forem, a remessa de 
documentos e informações que tiver por illflisponsaveis para o 
exame e julgamento das contas, e providenciar no caso de não 
ser satbfeita :t requisição ou ordem. 

§ li. Decidir si são ou não admissíveis os embargos, e 
julga l-os a tina!. 

Art. 32. Como fiscal dns leis de receita e despeza publicas, 
compete ao Tribunal de Contas: 

§ I." Examinar as taliellas de •listribuição 1le credito, todos 
os decretos, ordens c :wi,.;os dos di fi".)l'cntes l\lini~tcrios autori
sando •lespez.as, e veriticar a sua lega!Htde. 

§ 2.• Examinar, pelos respectivos títulos, si as concessões de 
aposentadoria, jul.lilaç:.1o ou reforma de empregados pnulicos, e 
bem assim as de mrJio soldo, monte-pios e pensões, estão dentro 
tias forças orçamentacs ou de algum credito especialmente aberto 
para tal fim. 

§ 3.• Expór num rel:ttorio annual, dirigido ao ministro, todas 
as considcraçõ,ls tendentes a demonstt'ar e tornar !Jcm conhecido 
o estado da Fazenda Publica Federal, :;~,;; reformas de que possa 
carecer e os abusos e omis~ões, porventura, praticarlos no fiel 
cumprimento tanto <las leis do o!'çamento como de todas as que 
disserem respeito á administração fiscal. 

Art. 33. Para desempenho de taos attribuiçõRS serão remei
tidos ao Tribunal todos os elementos necessarios, sem reserva 
alguma, salvo a limitação do § 2• do art. 34. 

Art. 34. O Tribunal poderá tambem, para exame completo 
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da legalidade de qualquer despeza, determina•la por meio de 
ordem, exigit', quando o julgat· convenientfl, tt aprescntaçilo do 
processo que tiver dado origem á mesma despeza. 

§ I.• O processo, llcpois de examinado, será devolvido h repar
tição de contabilidade respectiva. 

§ 2.• Exceptuam·se desta :iisposição as despczas rescrvltdas 
confidenciaes, as quacs serão submottirlns ao Tribunal para ex
aminar si foram feitas tlentro dos limites dos credites consignados, 
sem entrar elle na apreciação de sua procedencia .. 

Art. 35. Para a abertura dos cretlitos extraor·dinarios e sup
plementares será ouvido previamente o Tribunal. 

Os decretos abrindo taes crcditos lhe serão enviados com os 
competentes relatorios justificativos, atim de al\i sorcm regis
trados. 

Art. ·36. O ministro da fazenda fará commnnica~'ão ao Tri
bunal de todas as autorisações para emissão de emprestimos e 
levantamento de fundos, e enviar-lhe-ha cópi:t de todos os do
cumentos justillcativos do uso, que tivor feito, dessas autorisações. 

Paragrapho unico. Relativamente ás operações do resgate tht 
divida publica, sera ta.mbem enviada ao Tribunal a relação dos 
bancos, casas bancarias e companhias que as houverem contractado 
com o Governo e um relatorio minucioso do modo pelo qual se 
haji\ cn'llprido o contracto. 

Al'l. 37. Os contractos de nhras pnl,Jicas, flc garantias de jm·os 
c sullv<:lllt;õos a estr<Hlas •lo ferro, eng-enho:; ccntr:ws o mwo~·açiio, 
importação de innnigt·antes, auxílios a em prezas de coloni:;ação, 
construcção de doce1s c tle etlillcios pu1Jlicos, e em geral toJos os 
de compra e venda, celebrados por qualquer dos .:\linbterios, 
scriio suhmcttirlo;; iL aprceiaç:io do Trilnunl. 

Paragmpl)!) unico. Excepttwm-so os contrados para l'ornc
cimeuto de objectos de expediente, compra tle generos alimen
tícios, combustíveis e ma teria prima, para o serviço dos estabele
cimentos e das estradas de ferro. 

CAPITULO UI 

Art. S8 •. O Tribunal resolve em sessão por maioria ele votos, 
que serão tomados por prccedencia de idade, votando por ultimo 
o presidente, que tamhem tera o voto de qualidade nos casos de 
empate. 

Art. 39. O presidente e os directores, bem que não sujeitos a 
ponto, deverão comparecer diariamente. 

Art. 40. As sessões ordinarins terão Jogar uma vez por se
mana, em dia designado pelo presidente, c as extraordtnat·ias 
quando este as convocar. 

Art. 41. O Tribunal só poderá funccionar achando-se presente 
a maioria de seus membros. 
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Art. 42. Não poderão ser conjunctnmente membros do Tri
bunal parentes consnnguineos on nillns, na linlm r~scendente 
ou d•lSCetHiento, e até 2• gráo n:t co! lateral. 

Art. 43. A nenhum membro do Tt•ilmnal ó permittido intervir 
na decisão de negodo seu onde algum scn par.mte ate ao 2" grito 
inclusive. 

CAPITULO IV 

SECÇÃO I 

DOS EMPREGADOS, SUAS ATTRJilU!ÇÕES E DF.VJmF.S 

Art. 44. Compete ao peesidente do Tribunal: 
§ 1.• Promover que o Teibunal celebre regularmente suas 

sessões nos dias determinados o executar as suns deliberações. 
~ 2. o Dirigir os trabalhos do Tribunal. 
§ 3. 0 .Manter a ordem na discns~fio e votação, e apurat• os 

votos. · 
§ 4. 0 Deliht'rar conjunctamente com os memln•os do Tribunal. 
~ 5." Designar aos uromhr·os 1lo Ti·ilmnal os Miuh;torios quo 

devam tic:tr a cargo de cada um, nos tm•mos do art. 45. 
§ 6. 0 Assignar as quitações qne, em virtude de deliberação do 

Tribunnl, se passarem aos responsaveis. 
§ 7. o Fazer ex pedir· em ~:;eu nome e assignar as resoluções e 

ordens, eoncet·nentes aos rwgocios da competoncia do Tribunal. 
§ 8. 0 Dar parte ao Gov•Jrno, quando assim o tiver por 

necessario, das faltas e irregularidades, quo tto serviço occor
rerem. 

§ 9.• I'rovi•lenciar no sentido de que ns contas <le todos os 
responsaveis deem entrada no Tribunal, nas epoc<:~s e nos termos 
estabelecidos neste regulamento. 

§ 10. Communicar ao Governo os julgamentos que impuzerem 
multas por falta de apresentação de contas, ou pela apre~entação 
destas incompletas. 

§ li . Acceitar d1'1S directores e secretario a obrigação de fiel 
cumprimento de del"er e dar-lhes posse. 

§ 12. Conceder licença até 30 dias em cada anno. 
§ 13. Corresponder-se directamente com os differentes .Mi~ 

nisterios e reparti.ções superiores da Republica. 
§ 14. Rubricar os livros das actas das sessões e dos termos de 

posse dos membros e empregados do Tribunal. 
§ 15 . .Mandar observar, depois de approvado pelo Tribunal, o 

l.'egulamento interno e os modelos e as instrucções para bo:1 
marcha e regularidade do serviço. 

§ 16. Designar os empregados para as direotorias. 
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SECÇÃO li 

DOS DIRECTORES 

Art. 45. O presidente do Tribunal designará os directores que 
devem encarreg:w-se dos seguintes serviços: 

~ 1.• o exame do que concerne ás despezas dos Ministerios 
da Justiça e dos Ne:.;ocios Interiores, edtt lndustria, Viação e 
Obras Publicas. 

§ 2.• ldentico exame relativo aos Ministerios da Marinha e da 
Guerra. 

§ :~.· ldentico exame relativamente aos Ministerios da Fazenda 
e do Exterior. 

!;i 4. 0 O que concerne ao ministerio publico. 
Art. 46. Aos directores compete : 
§ 1.• Votar e discutir nas sessões do Tribunal e assignar as 

actas. 
§ 2.• Relatar os processos referentes a negocio dos Ministerios 

a seu cargo. 
§ 3." E;;crever as razões justificativas das orrleus em reserva. 
§ 4.• Dirigir, distribuir ao secretario o serviço ue redacção 

do expediente e inspeccionar os tmbalbos das suiJ-tlirectorias 
respectivas. 

§ 5.• Mandar passar as certidões que forem rcqueritlas ao 
Tribunal. 

§ 6.• Acceitar dos empregados designados para a sub-rlire
ctoria sob sua jurisdicção a obrigação tle liel cumprimento de 
dever, e rlar-lhes posse. 

§ 7. • Julgar as faltas de comparecimento dos respectivos 
empregados. 

Art. 47. O director representante do minister io publico, 
perante o Tribunal de Contas, ueve SOl' forrmtdo em direito, e 
compete-lhe : 

§ 1. • Requerer o que for a bem dos interesses da Fazenda 
Publica. 

§ 2.• Responder nos processos que lhe furem continuados. 
§ 3.• Dar parecer sobre os negocias a respeito do,; quaes for 

OHYido o Tribunal, como orgão consultivo do Govemo . 
. § 4.• Promover a revisão das contas em que houver erro, 

omissão, falsidade, ou tluplic<üa em pt·ejuiw da 1:<\tzoml:t. 
§. 5.° Communicar ao Ministerio da Fazenda qualquer dolo, 

falsidade, concussão ou peculato, que verilicar haver o respon
~n.vel praticado no exercicio de suas funcções, para que possa 
lUStaurar-se o competente processo criminal. 

§ 6.• Promover a imposição de multa nos casos em que ella 
tenha logar. 
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Art. 48. Serão continuados ao director representante do mi
nisterio publico : 

§ 1.0 Os processos em que se tratar de applicar a prescri
pçiio. 

§ 2." Os de levantamento de fianças. 
§ i.l. o Os que accusarem erro, omissão, falsidade ou duplicata 

em prejuízo fla Fazenda. 
§ 4 "0-> processos em que o Tribunal, ou a repartição que 

os instaurar, descobrir a existencia de algum crime. 
§ 5." As impugnações e recursos contra o julgamento do 

Tribunal. 
§ 6. o Os processos em que o relator julgar necessaria a audien

ci:L llseal. 
Art. 4\l. Ao tlirector representante do minister·io publico 

nssisln o direito do promover, V\H'halmcnte ou por· oscripto, quo 
lhe sojam continua<los quaesquer outros processos de sua com
peteneia, embora não comprehendidos no :Lrtig-o anter.edente. 

Arl. 50. Os processos e n'~gocios que forem continuados ao 
ministm·io publico serão remettidos directamente ao presidente 
do Tl'i burml. 

SECÇAO Ili 

DOS SUB-DIRECTORES 

Art. 51. Aos sub-directores compete : 
§ 1 ." Dirigir e fiscalizar immediatamente os trabalhos de sua 

sub-directoria, segundo as instrucções, que lhes forem dadas ou 
tnn:-nrittidas pelo respectivo director. 

§ ~.· Informar por escripto, de facto o de 1lireito, todos os 
nrgo,·ios <la comp:)tencia da respectiva sub-directoria. 

§ :~.o Designar aos empregados o serviço de que devam encar-
reg:<J'-S(J. 

§ 4. o P.uhriear os livros das su!J-tlirectorias. 
§ 5." :-;ubscrever as certidões. 
§ Ü° Cumprir e fazer cumprir as ordens do respectivo di

reclor. 
§ 7. • Encerrar o ponto dos empregados e assignar os certifi

cados mensaes. 

SECÇÃO IV 

DO SECRETARIO DO TRIBUNAL 

Art. 52. Compete ao ·secretario : 
§ 1. 0 Assistir ás sessões do Tribunal. 
§ 2.• Lavrar as actas. 
§ 3. o Escrever os despachos e decisões. 

Podei' Executivo 189!1 li0 
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§ 4.o Lavrar os termos que forem necoSS[tl'ios. . 
§ S.o Dar publicidade ás deliberrt•cões qne fol'em do Interesse 

das partes. 
~ o. o Subscrever ns certidões que se extrnhirom •los processos 

e mais papeis pertencentes ao Tribunal, :t l'eqnnl'imento do!::! 
interessados e por autorisação <lo Go\·crno, qnando não •luvam 
ser passadas nas sub-dire~toria:>. . . . 

§ 7 .o Receber os papeiS do expe<hente, retltgll-os qnrtndo lhe 
forem distribuídos pelos •lirectores e nx:uninar os processos 
antes do distribuídos. 

§ 8. o Redigir ns cousnltns qnn tivor•.>1!1 •l•~ :-;n1,ir no Gnvemo, 
em harmonia com as resoluções do Tribunal. 

§ 9. o Passar quitações. 
§ lO. Organizar um assent[tmcnto geral de torlos os responsa

veis, sujeitos a presbções 1le contns pcrantn o Trihnnal, qnalqucr 
que seja o Mini5terio a qne pertcnç:am; l'azcnr!n nel1o :1,.; oh~er
va<;ões e alteraç:ões, q11e furem occ~orr<Jn<lo a !'<'.'P'-'ilo dos lll<'SitlllS 
responsaveis. 

§ 11. Veriticarsios responS[l.V<'Ís :tprn~ontam :~seontas, li>Tos 
e documentúS relativos a sua gestão, dentro rJo~ pr;IZlb lllal'Cilllos, 
requisitando a tixação de prazos e a applicação de penas corre
spondentes áquelles que o não lizcrem, atim rle pi·ocetkr-so 
ulteriormente 11[1. fól'!mt tht lei. 

c;Ecç.\o v 

JJAS SPI3-DIRIWTOilL\S 

!\rt. 5:L 0~ Set'VÍÇOS a cargo do Tl'i!lllllal •k t'nnlas ~iin dis
tribuídos por tres sulJ-directorias: 

§ 1. 0 A ]a suh-directoria occnp;n·-~c-ha do tndn ']tmnto re
speita!· aos Ministerios da .lnsti<;a rl <lf)~ Ne;'.ocio~ lntet·iom~, o da 
Indt1stria, Viação c OIJras Pnlllic;~s. . 

§ 2." A 2•, de tudo <Jnanto respeitar ao:-; l\Iinisterios da 
Marinha e da Guerra. 

§ 3.• A 3a, do tudo qtmntn rc.-;poil:n· ao;; Ministcrios d:t Fazenda 
e das Relações Exteriores. 

Art. 54. Incumhe a carh uma das s•lh-dir,,ctnrias, :t respeito 
dos Ministerios 1le cujo serviço se occnpar: 

§ 1. 0 O exame e escripturação <las ordens Llc pagamento, 
dizendo sobre a legalidade dellas o que occorrer. 

§ 2. 0 O registro dos contractos a que se refere o art. 37, e o 
exame das condições e formali•lades com qnc tiverem sido cele· 
brados. 

§ 3. 0 O exame e verificação do balanço gorai do Estatlo e das 
contas dos Ministerios e a comparação de sua receita e despeza 
com as contas individuaes dos responso,veis e com as autorisa
ções legislativas. 
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!§ 4. 0 A coordenação dos elementos e organir.ação dos mappas 
demonstrativos dos resultados desses exames e comparações, 
para servirem de base á~ delibera<;õcs o rnlatorio. do Tribunal 
sobre as operações reahzadas Oltl cada CX('I"CJCIO, a que o 
balanço referir-se. 

§ 5, 0 Os trabalhos da distribuição o oscriptnração ,lo:> croditos 
o todos os mais relativos a esse ramo •lo sm·viço. 

§ ô.o O exume moral e arithmetico de todos os documentos, 
por virtude dos quaes tenha de entrar ou sahir qualquer somma 
dos cofres do Thesouro, e que não sejam relativos a vencimentos 
correntes abonaveis dentro dos cre•litos devidamente concedidos. 

57. o O recenseamento das fer·ias pag-a v eis }Joio 'f besouro. 
!'i 8." Participar as omissões dos agentes da Fazenda, e )Jom 

assim indicar os melhoramentos, que lhe forem suggeritlos pelo 
exame das contas, tanto na receita como na despeza. 

~ 9.0 Apres~ntar todos os annos, até ao ultimo dia de fovereiro, 
um reltttorio circumstanciatlo dos trabalhos do anno antecedente, 
demonstra ntlo quaes as contas que se liqui•.laram e ficaram por 
lifJuidar, os alcances reconhecidos, a part!) destes arrecadatlt 
:Hni:.;:lY•~llllf)llto e a remettirh para juizo. 

~ lO. Promover a oxocuçfio 1l.ts !lolilhlt·açõos do Trihnnal no 
qnu ror ordenado, e requerer turlo rJn:mto l'ot· a hem da Fa;,enda 
l•'odnr:1l no exame e liquidação •Jas cont:1s <lo~ t•esponsaveis. 

~ 11. O exame e tomada das contas relativa~ ás repartições 
de arrecadação. 

~ 12. O exame e tomada tias contas concernentes ás reparti
çõe~ !le despeza e movimento tle fundos. 

§ 1:{. O preparo do expediente resultante dos papeis que pro
cessar e forem resolvidos tlelinitivamente pelo Tribunal. 

Art. 55. No exame das ordens !le pagamento attender-se-ha 
a todas as disposições, qn0 :1, respeito clollas estaiJelocem as leis 
,]e contabilidade. Assim, verificar-se-Ita: 

1. 0 Si a despcza está comprovada e pertence, com e [feito, ao 
exercício, ao artigo e ás verbas rle cre•lito legal a que vem refe
ritl:t c ,;i abr:mge pagamentos relativos a mais de uma verba ; 

2. 0 Si estão assigna1las pelo ministeo respectivo ou pelos fnnc
cionarios em quo '3lle houver delegado ; 

3." Si toem a inrlicnção do agonto <ht repartição, que lut de 
sa tisfhze l-as; 

4. o Si toem cabimento nas Yet•bas :mtorisadas: 
5. o Si estão de accordo com os orçamentos quo· devem acompa

nltal-as, quando forem provisorias; 
G. o :Si, pela transferencia de despeza de umas para outras 

repartições, se ordenou a annullação, nos respectivos creditos, 
das quantias transferidas. 

Art. 56. As ordens de pagamento serão submettidas it apre
ciação do director respectivo, pnra verificar a sua legalidade, 
annotando e registrando as observações que forem suggeridas 
pelo exame do documento, pm·rt o conhecimento do Tribunal. 

Paragrapho unico. Essas ordens de pagamento serão acompa
nhadas de uma relaÇ'ão authenticada pelo sub-director, na qual 
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serão designados os numet·os uellas, a. importanci::t •le c:ul:t uma, 
o Ministerio e o exercício a qn:) pertencnrem. 

Art. 57. o Tribunal, inteir:ulo, pelo dir8ctoJ', •la natureza e 
leg-ali•lade das ordeu,.; de •lespc7.·t e pronmwi: m•ln-s•} a re,.;pei to, 
as rOIJli~tterà ao l\linbterio •l:t Faznnda. :1C01np:mlw.•las"le unm 
relação as,;ig-n:vla pelo s•tb-•lir.Jdor, tendo n llltnwro e imp•Jr
tancia dellas e a d •.-i;_;naç:io •lo M111isbn·in a qne pertencerem. 

Paragrapho uni co. Extmhi1·-:>e-hão, akm disso, tantas reta
ções quantos os Ministerios, a cada um •los f!Uae;; serit rernettida 
a que lhe disser respeito, s·~gui•la •lo parecer, e exame, que for 
emitthlo sobre as despeza:; ordenadas. 

At·t. 58. Si a legalitl:vle do acto niTereccr •luvi•la, o director 
a quem for distribuído apresentará em Trilmn:d o seu parecer 
fundamentado, qu•~. uma vez npprov:vlo, ser{t •;ommuuicado ao 
ministro que or•lenou a despem. 

Art. 59. Nenhum contracto será reg-istrado s•~m qne a sub
uirectol'ia examine si f01·am cmnpri•las, a respeito dello, tmhu; 
as disposições da lei de contahilid:ule. 

Art. 60. O exame do:; balanços gr,raes e o ,]a:-; apurações rei
tas no Tribunal, elfectua-se pela comparação entre esses •lo
cumentos: 

1. • Com o julgamento das contas in•lividuacs tios responsavcis; 
2.• Com as leis do orçamento da Republica, ct·editos supple

roentares e extraoruinarios, e antorisações espcciac,; legisla
tivas, concol'llen tes ao exercieio ue qu•J se tl'ata r. 

Art. 01. Sempre que lie r••!in\·ar algum artigo com creditos 
supplementares, ou !br autl'risarl:t :d~!Uilla dc~poza por cre•lito 
extr·aor•liuario, veriticat·-se-ha, a J'CSpi'Íto •lo uns e outros, si 
seguiram-se os pt•eceitos das leis de cotlt;thiliLlade pul.Jlica, isto é: 

1. o Si a verha, votada par~t a despez:t do quo se trata, estava 
esgotada; 

2. • Si essa tlespeza era tão urgente, •tne não se pudesse esperar 
pela reunião do Congm;-.so ; 

3. • Si a despeza fui e !fectuarla ; 
4.• Si deconeram nove mezo-; do exercício ; 
5. 0 Si foi ouvido o Tt•ihnnal ; 
6.• Si, quanto aos ereditos extraordinnrios, a. applicnção para 

q~e-foram autorisados está comprchen•lida nas hypotheses pre
VIstas pelas leis de contabilidaue para a abertura dos mesmos 
creditos. 

Paragrapho unico. Os resultados tlesses exames servirão de 
base ao rolatorio que, a respeito desta nscalização, o Tribunal 
tem de submetter annualmente ao Ministerio da Fazenda dentro 
dos primeiros dias do mez de abril. 

O relatorio do Tribunal deve ser inserido no do .Ministerio da 
Fazenda. 

Art. 62. Os resultados obtidos pelo julgamento tlo Tribunal 
deY~m ser comparados por exercicios e capítulos, segundo as 
revisões da lei da receita, com m; receitas desct•iptas nos ba
lanços geraes da Republica e por exercícios, artigos e verbas, 
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se~nndo as divisões da lei da despeza, com a despeza descripta 
n<;s mesmos balanços e com a. nntorisada por lei. 

Art. 63. Pela comparação eiiectnada na t'óema dos dous 
artigos antecedente~. vcl'ilicar-se-ha : 

I." Si a~ receitas o 1lespez:~s pnhlicas, descriptas nos sobreditos 
balanços, se acham confo1·mes com a recapitulação das que 
houverem sido justificadas e comprovada:> pelos julgamentos das 
contas in di vidmtes dús responsaveis; 

2.o Si entre os referidos halanços geraes e as contas dos re
sponsaveis, de!initivamente jnlgallas, :>e manifusta igual con
foJ•mhlade, assim na parte eelativa it liquir.h~·ão, arrecadação o 
restos por cobrar dos rendimentos autori~ados, como a respeito 
do ()!'tlenamento e pagamento ,Ias despezas lixarias; 

3. o Si existe do mesmo mor\o, entre os referidos balanços e 
cont:ts, o dovi1lo accorllo quanto as operaçõe::; da Thesouraria, 
movimento de fundos o annullaç,!es dos direitos activos e pas
sivo~ da Fazend,t ~'edeml, nella::; moncion;ulos; 

4." Si em algum on alguns dos casos a que se referem os 
nunwr·os antecedentes se notam diiTcronças, e, sendo assim, 
rpm I a natm·oza e ortlem de cada uma deltas; 

;,,o Si ll<t arrccadaçiio tio,.; rendimentos, na di:,;tribuição dos 
fundos e no pagmnento das despezas •la competencia dos Mi
nisterios, se procedeu dentro dos limites das respectivas auto
ri~<tções legislativas e na conformida•le das disposições regu
l:wwntare:; do serviço na contabilidade publica. 

Art. 64. No exame dos títulos origiuaes da despeza, verificar
se-1m: 

1. 0 Si o pagamento se effectuou nos termos da ordem re
spectiva; 

2. o Si o documento se refere exactamente á ordem que lhe 
dove corresponder e ao exorcicio, ar·tigo c verba, a qne pertencer 
a <lospoz;l, ; 

3. 0 Si está assignado pelo cretlor ou representante legal ; si 
está 1h1 t;vlo competentcm•·nte, e o :;e !lo, quando devido, pa;•o 
ou inutilisado na li'lrma do respl)ctivo regulamento ; " 

4.• Tudo quanto convier aos interesses e garantia da Fazenda 
Federal. 

CAPITULO V 

DO PROCESSO DA TOJ\IADA DAS CONTAS 

Art. 65. Logo que a conta for entregue pelo responsavel, 
o resp••ctivo sub-director, atteuta a natureza da conta, designará 
o escr·ipturario que deva tomal-a, o qual assignará carga em 
livro da sub-directoria, para isso destinado, com as declarações 
convenientes. 

Nenhum empregado examinarit as contas do mesmo respon
savel, pertencentes a annos consecutivos, excepto uo caso de 
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estarem em atrazo c de poderem ao mesmo tompo ser tom::ttlas ::tS 
tlo ui versos annos. 

Art. Gô. Concluído o primeiro exame da conta, o sub
director, si julgar necessario pel11 importancia da responsahili
uade, ou por encontrar defeito na. primeira liquicln,çfío, a 
entregara a outro escripturario, o qual a examin:wá de novo 
e dani. a sua opinião acerca tias observações do tomador da 
conta, glosando as que lhe pal'eceeem clesaerazo:vlas, concor
dando nrts que lho parecerem procodontes e adclicionando tuclo 
que entender necessario [mra o pleno e::;elarecimento delb e 
decisão final. 

Art. ô7. Examinada o liquitla•h~ •~ eonlrt, serit enlrc·gne pelo 
escripturario ao sub-direetor, e este, clepois tio revel-a e tl:tr 
sua opinião, n apeeseutarh ao tlirt"etoe, r[ til' tive!' a sen eaego o 
trabalho do respectivo Ministerio. 

Art. 68. Na tomada de contas elos re:;ponsn.veis, í[UO deix<trem 
de apresentar os livros e documentos do smt g-ost"lo, sor·virá de 
base para. a avaliaçlio da receita proveniente de impostos o termo 
médio da renda arreca1latla nos einco nl timoo; exercieios. 

Art. 69. Os sub-tlireetores 1icam antorisatlo~. não só a ouvir 
o respectivo respons:wel e :t outratl í[ttae:>í[uet· pos:;oas, todas as 
vezes que a:;sim lor· •le mistt"r para esclarecimento, como tamllem 
par<t reí[ttisitai' de 'lttalqum· ropartiç::to •loctununto:; par:L o moHmo 
11m, p::H' intermotlio do Trilcunal. 

Art. 70. O director, clt~pob de examinatla e revista a contlt, 
na fórnn inclieada uos arti;tt>S antocethlntc~, r:on:;itlerando-a 
promt•ta par;c ~m·jnlg:td:t, a :qorn,;enhi'Ú ao Tl'ihnnal. 

(l 1. 0 llavcntlo ah.:anct•, '"''a ord••n:,I:L " eit:\t;:ln do re~pon
sn,vel, Jiadol'eS, snas viuv:•s, h·<~··l•:Íl'tcS, ltt\ot'•J,.; on ettt•atlot·es 
destes, alim do a\ legarem o '1 uo Üll' a i>ulll ele son direito, fH'otln
zirem documentos, o coustituirnm pruetu·atlor na sétlc tlo Tt·i
lmnal, e nelle cscollwmm ou clod:trarem ao Hccrotario do 
mesmo Tribunal o domicilio, outle hão tio sct· feita~ a~ intimações 
tlas decisões para í[Uae~qnor cll'eitos, com a communicação tle 
serem considerados reveb e não re•~eiJerem mais in timaç'io, :-;i 
não fizerem tal dcclarac;ií.o. 

§ 2. 0 Não havendo alcanco, teriL Jogar o julgamento, imlcpcn
dentemente da citação de I')Ue tr:1ü~ o paragmpho anteceLlente. 

§ 3.0 Os prazos í[Ue se concedeJ·em aos re~ponsaveis o mais 
interessados, não excederfio elo tt·inta dia,;, começando a correr 
desde que a certidão de citaçiío for ontrcgnrJ ao secretario do 
Tribunal ; podendo, porém, ser proeogaclo,;, si houver· motivo 
attendivel, até sessenta dias. 

§ 4." A citação se farú nos termos da legislação do processo 
civil, pelos continuas ou por meio do o !Tido registrado. 

Art. 71. Findos os prazos mal'caclos aos rospon~aveis, 011 ás 
partes interessadas, para dizerem o 'luq lwnvet' :t hem de sna 
,justiça, si allegarem alguma cous~t em sua defesa, t!evolver-sc-hn. 
o pl'ocesso com a mesma defesa it sub-directoria, pam mnittir 
o seu parecer, depois de ouvidos o~ empregados que tivc;rcrn 
!'unccionado no processo. · 
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Art. 72. Emittido o parecer de que trata o artigo antecedente, 
o director apresent:wfl. as contas ao Tribunal para a resolução 
dcnnitiva, depois de ouvido o director representante do minis
torio publico. 

Art. 73. Terminada a discussão das contas em Tribunal e 
apurado o vencimento, lavrar-se-ha decisão, declarando-se o nome 
do respons:wel, a natureztt de sua responsabilidade, o tempo 
a qno re~peita e quaesquel" outras circumstancias necessarias. 

§ l.• As 1\ecisões do Tribunal sobre a tomada das contas estabe
lecct'ão a sitnat;ão do responsavel, julgando-o quite, em credito 
ou em debito para com a t•·azemla Federal, fixando, neste ultimo 
caso, o seu ver<ladeiro debito o comlemnando-o ao pagamento. 

§ 2.• As decisões serão assignadas pelo presidente do Tribunal 
e polos directot·o::; \H'csentns ú se~:::lãO, gnardao.la a ordem da 
anti;..:·uitlade. 

Art. 74. As decisões do Tribunal serão exequiveis a favor 
on contra os responsaveis, sóment:J nos termos seguintes : 

I." Nos •lons primeiros casos de que trata o § 1 • do artigo 
antoco<lontL\ isto e, de :lcltar-::le o responsavel quite ou em cro
uito para com '' I:<'azenda Nacional, mandará o Tribunal passar 
a rtnitação relativa, levantar os sequestros a que se tiver 
proee<lirlo, e hem assim dar baix:t nas llanças e hypotheca,s, e 
rostitnir os •lcpositos, si não continuar a gerencia do mesmo 
responsavel; 

2. 0 Vorilieado o nlcan<~e, o Tl'ihunal marcará um prazo dentro 
do qual o rosponsavel ou sem; fiadores, viuvas, herdeiros ou 
int<:res,.ados, entrem com a respectiva importancia e juros cor
rl'spollllnn tes p:lra os coft'eS publicos, e não o fazendo, extrahida 
a eont;t eot•rent<>, será est:t remcttitla, com cúpia da decisão do 
Trihun:d, ao director rcpt·osont:tnto <lo ministel'io publico, para 
pt·omovcr a sua execução ; 

:3." Os processos serão devolvidos pelo secretario do Tribunal, 
h <liroctoria, alim de se f<1:>:er cffectiva a cobrança pelos meios 
judicial's, para todos os e!Ieitos deelarados neste artigo. 

Art. 75. Na revbão <bs contas dos respons;weis, no caso de 
interposição do recurso, serão as mesmas contas examinadas 
em outra sub-directoria, e por outros empregados que não hou
verem fnnccionado no processo, origem da decisão recorrida. 

Art. 7G. O Tribunal mareará o prazo, dentro do qual os 
cheles <las repartições e mais estações subordinadas, responsaveis 
polns liv!'os e documentos das contas e dos dinheiros e V<llores 
d:\ Republica, li e verão apresentar os mBsmos livros e documentos. 

A multa, por falta <le apresentação dos livros nos prazos 
marcados, ú "pplic;wel aos mencionados chefes, quando, por 
fncto proprio ou omissão, derem causa á fa,lta de apresentação 
d:ts contas dentro dos prazos legaes. 

Art. 77. Si do exame a que se estiver procedendo em qual
f( \lO!' conta re<~onltecer-se alcanee provavel, o empregado della 
encarregado dará parte immecliatamente ao sub-dir·ector, e este 
ao director, para providenciar e por sua vez levar o facto 
ao conhecimento do Tribunal. 
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Art. 78• Os sub-tlirectores, logo que lhes constr•r quo o iDdi
vitluo nomeado por algum dos Mimfiterios par:t qmi.lq ner om prego, 
se acha prestando contas, e o processo indica alcance prova"el, 
assim o participarão ao presidente do Tribunal, para se provi
denciar como for acertado. 

OAPITULO VI 

DOS RECURSOS 

Art. 79. Das decisões proferidas pelo Tribunal de Conta~ é 
facultado o recurso de embargos e de revisão. 

Art. 80. O recurso do embargos tnr:'t sómonte logar 1ws ca~os 
de pagamento, quitação ou dflclar&ção, será usado nos terntos do 
direito commum e interposto dentrn de \0 dias tht intirna•;ilo ou 
publicação da Sf•ntença 110 Diario Official. 

Art. 81. O processo pendente do recurso de embargos será. 
distribuído, examinado c preparado para jukamento, se~uindo 
os tr~tmites do julgamento ~tilterior e ouvi• lo o repre:;entanb do 
ministerio publico. 

Art. 82. Depois da audiencia do represmüa.nte do milli~terio 
publico, e submettidos a julgamento do Tl'ihunal o~ cm<~argos 
oppostos pelo rosponsavel, serão elles admittidos 011 rejeibdos. 

§ 1.0 No caso de rejeição, serit a cópia da decisão entregue ao 
representante do ministerio publico para fazer proseguir nos 
termos da execução. 

§ 2. 0 Attendictos, no todo ou em parte, os embargos, proceder
se-ha nos termos do art. 7 4, n. I, com ~tu• liencia tio mi11 i:; te rio 
publico. 

Art. 83. O embargante e o representanto do mini:;tel'io pu
blico podem juntar aos embargos os documentos qne lhe::; con
vier até á sessão do julgamento. 

Art. 84. Dos julgamentos dos embargos é ainda admissivel o 
recurso de revisão DOS casos do pagamento ou quitação occorr·idos 
antes de se dar execução á. sentença prof'erid<t. 

Paragrapho unico. Os l'actos occorridos posteriormente só 
podem ser allegados perante o juiz da execução. 

Art. 85. O recurso de revisão, interposto perante o mesmo 
Tribunal, só terá lagar nos seguintes casos : 

1.0 Omissão, duplicata ou errada classilicação de qualquer verbn. 
de debito ou credito ; 

2.0 Erro de calculo; 
3.° Falsidade de documento em que se tenha baseado a decisão; 
4.0 Superveniencia de novos documentos com ellicacia sobre 1~ 

prova produzida. 
§ 1. 0 Este rec'!rso podara ser interposto : 
.I.~ Pela parte mteressada, emquanto não ficar prescripto o seu 

dtretto contra a Republica, Dos termos do decreto n. 857 de 12 
de novembro de 1851 ; 
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2.• Pela Fazenda Publica, emquanto não prescrever o seu di
reito contra o responsavel, nos termo;; do art. 9" do mesmo 
decreto. 

§ 2.• O recurso será entregue pela parte ao secretario do 
Tribunal, ou nas Alfandegas, nos Estados onde não houver De
legacht Fiscal, em fórma de ref}nerimento, acompanhado de 
docum<Jntos leg~tes e remettido ao presidente do mesmo Tri
bunal, para dar-lho destino. 

§ 3.• O recurso de revisão poderá ser interposto dentro de 
cinco annos, contados da decisão recorrida, no caso de ter sido o 
julgamento da conta baseado em documentos reconhecidos como 
viciados de falsidade. 

Art. 86. Logo que interposto for o recurso de revisão, o Tri
bunal, sobre parecer da respectiva Dir•ectoria o ouvido o director 
representante do ministerio publico, decidirá si elle deve ou não 
ser admittido. 

§ I . o Admittido o recurso, tixar-se-ha ao recorrente, ~endo ne
cessario, prazo nunca menor do 60 dias, para produzir quaoSfJUOl' 
documentos comprohato!'ios de sua allegação. Findo este prazo, 
tendo a parte deixado de juntar os docnuwntos, não lmvorit mais 
logar a revisão das contas. 

§ 2.0 O recurso de revisão, admittido pelo Tribunal, suspende os 
eifeitos da decisão anterior. 

CAPITULO Vlf 

Art. 87. O serviço da tornada de contas nos Estados fica a 
cargo das Delegacias Fiscaes ou das Alfaudegas, onde não houver 
Delegacias Fiscaes, cabendo-lhes as attl'ihuições dos arts. 6° e 7° 
do decreto n. 2548 de lO do março <lo lRGO, em virtude dos art8. 
15 e 17 do presente decreto. 

Art. 88. Os delegados tiscaos ou inspectores de Alfandegas 
julgarão as contas provisoriamente e submetterão as suas do
cisões ao Tribunal, que sobre ellas resolverá delinitivarnente; de
vendo, porém, este, sempre que entemler conveniente, mandar 
que sejam revistas por empregados do mesmo Tribunal. 

Art. 89. Os delegados fiscaes e inspectores das Alfandegas 
não attender·ão ás requisições de despezas que, fóra dos limites 
dos competentes creditos, lhes forem feitas pelos delegados do 
Governo Federal, devendo solicitar, de quem de direito, a auto
risaçãe necessaria por meio de ollicio instruido de documentos 
j ustiticativos da mesma despeza, ou, no caso de urgoncia, por 
telegrarnma. 

Si da demora em cumprir a requisição provier perigo 
imminente, ou damno irreparavel no serviço, attendoriio á requi
sição, dando logo ao superior conta circumstanciada e documen
tada do seu acto. 
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TITULO III 

Disposições geraes 

Art. 90. O serviço de arrecadação de rendas internas, nas 
localidades onde não haja Delegacia Fiscttl, Alfantlegas ou Mesas 
de rendas, poderá ser confiado a funcciooarios estadoaes ou 
repartições tambem estadoaes, na fórma do art. 7• da Consti
tuição Federal, ou será feito por agencias fisc::tes llo Governo 
Federal, directamente subordinadas ás AlfatHiega~ o Delegacias 
Fiscaes respectivas. 

Art. 91. Os empregados de entrancia que excederem dos 
novos quadrüs das repartições de I<'azenda, são garantidos em 
todos os seus direitos adquiridos e ficarão addidos ás Alfande
gas, Delegacias e Caixas Economicas, até que possam ser re
ã.dmittidos nas vagas que forem occorromlo nas classes 
respectivas e que só por elles poderão ser preenchidas, quando 
as houver de emprego correspon•lente e, não havendo, dar
se-ha accesso aos empregados do quadro, de mmlo a propor
cionar a collaboraQ<'i.O dos alldidos. 

Art. 92. Fica. expressamente prohibida a admissão de colla
boradores ou empregados extraordinarios, de qualquer catego
ria que sejam, ainda que gratuitos. 

Art. 93. Para a inteira fiscalização e garantht dos interesses 
da Fazenrln Federal, o ministro, sempre flUO julg-~w conveniente, 
nomeara commissões, que pmcedam á in,;pecção nas reparti
ções de seu Ministerio, dando-lhes as convenientes instrucções 
e ar·bitrando a ajuda de custo e gratificação especial dentro da 
somma para tal fim designada na trtbella respectiva, não 
excedendo estrt do vencimento total 1lo empregado. 

Art. 9-!. Extinguem-se : 
a) O Tl'ibunal do Thesonro o a Diredoria Geral da Toma•ln. de 

Contas, logo que for insta !lado o Trihuml de Contas; 
b) A Secret..1.ri[l. da Fazenda ; 
c) As Thesourarias de F:uenda e CnllcetL•rias, nos logC\res onde 

houver Alfaudegt\ ; 
d) A Pagadoria da cidade do Rio Gmnde 1lo Sul, cujo serviço 

passará a ser feito pela Alfaudvga dessa cidade; 
e) Os logares de procurador fiscal, cujas funcções pass(\rão 

para os procuradores seccionaes, nos termos do art. 24 do decreto 
n. 848 de ll de outubro de 1890. 

Art. 95. O Laboratorio Nacional de Ana.lyse>, flUO se regula v(\ 
pelo decreto n. 277 G, de 22 de março de 1890, funccionan•lo em 
parte do edific~o. da A;lfandega, constituirá estabelecimento dep.en
dente do Mtmsteno da Fazenda, com regulamento espectctl, 
tendo por fim o exame das substancias importadas. 
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Art. 96. O ministro da fazenda fica autorisado: 
§ 1." A consolidar todas as 1lisposições em vigor e de accordo 

com este decreto, regulando a reorganização dos serviços da~ 
ditrerentes repartições do Minbterio a seu cargo. 

§ z.o A mandar proceder a nova lotação das Mesas de rendas, 
para o effeito de fixar-se a porcenbgem que deva ser abonada 
aos empregados respectivos, tendo em attenção o rendimento de 
cada urna dellas. 

Art. 97. A organização das repartições começara a ter ex
ecução, para cada uma tlellas, nas épocas fixadas pelo respectivo 
ministro. 

Art. 98. As contas das agencias e repartições do Correio Geral, 
dos telegraphos e das estradas de ferro custeadas pela Repu
lJlica, continuam a ser examinadas pelas respectivas Contadorias. 

As contas dos responsaveis da marinha e guerra que não 
tiverem fianças prestadas no Thesouro Federal, ou que a tenham, 
mas por simples cauções deduzidas dos seus vencimentos, 
tambem continuarão a ser tomadas pelas respectivas repartições 
de contabilidade. 

Paragrapho unico. Todas essas contas, porém, serão remettidas 
com os competentes processos ao Tribunal de Contas, para os 
exames e liquidações finues. 

Art. 99. Os directores nomeados para a installação do Tri
bunal de Contas entrarão em exercício, ficando :1 sua nomeação 
dependente da approvação do Senado. 

Art. 100. Os membros do Tribunal de Contas serão julgados 
pelo Supremo Tribunal Fecleral nos crimes de responsabilidade. 

Art. 101. O numero, classe e vencimentos dos empregados 
do Tribunn,l de Contas, Thesouro Federal, Caixa rJe Amortização, 
Casa da Moeda, Imprensa Nacional, Diario Official, H.ecebedor:a, 
Alfandegas da Ca.pital Federal a dos Estados, e Delegacias FIScaes, 
será o das tahellas A, B, C, D, E, F, G, H, l, J, K, L, M, N, O, 
P, (J, R, S, T, U, V e X. 

l'nragrapho unico. Na proposbt de orç..'lmento para o exercício 
de 1894 o Governo pedirá as alterações dessas tabellas, quer 
quanto a melhoria de vencimentos, quer quanto a distribuição do 
respectivo pessoal, de modo a satisfazer ás necessidades do 
serviço. 

Art. 102. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de dezembro de 189-2, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser·;erlello Corda. 
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A 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados do 
Tribunal de Contas 

VENCIMENTOS 

..:1 
< o EMPltEGOS o o rn o ,., 

" 
.. rn <> UI 

t'il p ..., .., .. ..l!j 
c... .. .., ..,o: ;;J z ;;: ... e: .. O"' o O p ;:: ,.., ... 0: ..., 

o ., 
o "' "' " " -

i Presidente,, ................ 8:000$000 6:000$000 14:000~000 14:000$000 

4 Directores .. •... ···•··••• .•. 8:000$000 4:000$000 12:000$000 4R:000$000 

3 Sub-directores .............. 6:000$000 3:000$000 0:000$000 27:000$000 

i Secretario ..•. .............. 4:000$000 2:000$000 6:000$000 ll:000$000 

12 Primeiros escripturarios ... 3:200$000 i:tl00$000 ·1:800$000 57:000$000 

i2 Segundos ,. .... 2:400$000 i:200.~000 3:600$000 43:200$000 

i O Terceiros ,. .... i:60()$000 800$000 2:·\00SOOO 24:000$000 

i Cartorario .................. 2:000~000 i:000$000 3:000$000 3:000$000 

i Ajudante, .................. i:OOü$000 800:)000 1:800$(!00 1:800$000 

4 Contínuos .................. 1:000$000 400~000 1:400$000 G:600$000 

-
49 230: 200$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Serzedello Corrêa. 
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B 
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados do 

Thesouro Federal, do gabinete do Ministro e da Delegacia do 
Thesouro em Londres 

o o o ,.., 
"' .. ~ 

" "' "' UJ 
.., .., .., 

~-= ~UJ c 
)'i '-' ... ~ ., .. ., EMPREGOS 

"' &: f<::! .. ~ UJ 

" f: ~"' O<J "' f< o. .. ., 
o ., o .. 

" c " 
Ministro •.....••...••.•.••.. $ 2i:000$000 $ 21:000$(100 

3 Dircc~or<-'s ..•..... .••..•..•• 6:000$000 3:000$000 \!:000~000 27:000$000 
1 Sub-Uircctores .•.. , ... ....... 4:800$000 2:400$000 7:200$000 28:80<JSOOO 
2 omciaes do Contencioso ••. 3:200$000 1:600~00 4:8ooaooo 9:600$000 

22 Primeiros escripturarios •.. 3:ll00~000 1:600~000 4:800$000 105: 600$000 
13 Segundos 1> .... 2:400~000 1:200$000 3:600$000 64:800$001) 
18 Terceiros » .... 1:600~000 800$000 2:400$000 4.3:200$00() 
14 Quartos » ..... 800$000 •oo.sooo 1:200$000 16:800$000 
1 'l'llesout"eiro .••••.. .......... 5:000$000 3:000$000 8:000$000 8:000$000 
3 Fieis ....................... 2:600$000 1:400$000 4:0()()$000 12:000$00() 
1 Pagador .........•.•.•...... 3:000$000 2:200$000 5:200$000 [;:200$000 
4 Fieis ....................... 2:600$000 1:400.~000 4:000$000 16:000$0(10 
i Cartorario ................. 2:400$000 i:200$000 3:600$000 3:600$000 
i ,\judante ................... i:200$000 600$000 i:800$000 i:SOD$000 
i l,orteiro . .................•. 2:400$000 1:200~000 3:600~000 3:6()0$000 
i Ajudante ................... 1:600$000 800$000 2:400~000 2:400$000 

1!i Continuas .................. U60$000 480$000 i:440$000 23:040$000 
4 Correios .......•...•..•.••.. i:200$000 500$000 i:700$000 6:800$000 

GABINETE DO MINISTRO 

i Official de ga.bínete .... ., ... $ !:400$000 t 2:400$000 
2 Auxiliares .................. $ 1:000$000 $ 2:000$000 

DF.J..,EGACIA DO TRESOUIW El\1 
LONDRES 

Delegado ••••••••••••••••••• s 5:000$000 3 5:000$000 
2 Escripturarios •. •...•.•.••.. $ 2:450$000 • 4:900$0()0 

-----
4i6:C.·í0$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- 8erzedello Corrêa. 
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u 
Tabclln. do numero, classe e vencimentos dos empregados da 

Caixa de Amortização 

.., .. 
o " " o ,.., .., .., ... 

" '-" '-'0 

"" ..., ..., .., "' o X " "'"' ""' "' E).tl'R~t.iOS "' .: ""' "~ "' " ;::: .. ...... "' ~~ ;.. "' .. ..,u 
o .. <~ ... 

"' 
,.. 

o o ... ... 
--- ----

lnspector ••••.•.•••••••••••• 6:000'000 3:000$000 \!:000~000 9:000$000 

)I Chefes ele secção ............ 3:200$000 1:60()$000 '•:800$000 \l:G00$000 

4 J>rimeiros escripturarios ••• 2:G00$000 1>100$000 ·1:000$000 iG:000$000 

Segundos 2:000';000 i:OOOSOOO 3:000~000 12:00()$000 

4 Terceiros 1:400=:;000 700~000 2:100$000 8:\00$000 

3 Quartos Soo.}OOO llilOSOOO 1:200;3000 3:G00.)000 

i Thesoureiro ...• .•.•.•......• 3:6oo.}OOO 2:'•00$000 G:OOJ$000 G:000$000 

;; !''íeis ........................ 2: \00'3000 i :200~000 3:600.)000 iS:noo~ooo 

Corretor .......... , ••••••••• 3;ü00$000 i:ô00$000 :;; \00~000 5:\0o.:ooo 

3 Ajudanies ................... 2:400BOOO i :200.~000 3:t00$000 iO:S00$000 

5 Conferentes .. ,., ••••••••••.• 2:600:)000 i :·IOOSOUO í:000$000 20:000:')000 

.t\rchivista. •• .••....•..•.•... t:Goo:;ooo 800~000 2:'•00$000 2:100$000 

3 Carimba<! ores •.•..•••••••••• 1:000$000 500$000 i:500.~000 4:SOO~OOO 

Porteiro ..................... i:SOOSOOO 000$000 2:700~000 2:700.)000 

2 Continuas .................... u.;o~ooo 480$000 1:410$000 2:SS05000 

40 131: 280~000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.-Sero-edcUo Corrêa• 
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D 

Tabella. do numero. classe e vencimentos dos empregados 
da Casa da Moeda 

.. -<1 
o p p 

o ... -<o .. 
"' " 

C> 

"" '-'., .., .., 
c .. u "'" "'"' " lOIPREI~OS z f;: "" Q~ V) " ~ 

o. ,.,.,.,. 
~ 

p ..:1:::! 
" ~" 

_,u 
o " f< 

"' ~ o 
f< 

Director ... .••...•...•..... G:000$000 3:000~000 U:úOü$000 G:000$000 

l,riml'il·0 cscriphll'ario ..... 

~2:GOO~OOO s Chefes de officinas ......... 1:100~000 4:000$00il 1,0:000$000 

'fhesout·eiro . ............... 

~egundo escriptm·ario .... .. 

Fiel do thesoureiro, ........ 

\'-Fiel da balança •.•••.•..... 1:000$000 3:000$000 30:000$000 

4 Ensaiadores ..•......... , ... 

3 Gravadores ................ 

7 .Ajudante~ . ...•....•..•.••. 1:800$000 voo~ooo 2:700$000 18:~00too<J 

2 Dr~senh istaR .................. i:G00$000 800$000 2:100$000 4:S00$()00 

T(~l'Cl•i1·o escripturario ..... 1:400;)000 700$000 2:100$000 2:100$000 

2 <Juartos 800$000 400~000 1:200~000 2:400$000 

(>arteiro .........•.....•.•.. 1:GOOSOOO 800$000 2:100.3000 2:400$000 

2 Continuas .....•..•.•...... GG0$000 480$000 1:440$000 2:880$000 

30 112:480$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.-Ser;;edello Corrêa. 
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E 
Tabella do numero e vencimentos dos empregados da Imprensa 

Nacional, a que se refere o art. 5'', § 1", do regulamento 
approvado pelo decr<~to n. 10.269 de 20 de julho de 1889, 
com o augmento de 40 % de accordo com o decreto legis
lativo n. 125 de 18 d9 novembro do corrente anno 

·---- --·----·---
o 

o o ... 
"' "' "' ..., o-1 

"' 
., u ., 

EMPREGOS ::;! z ;;: .. 
:J "' ;:: o 

'"' "' .. 
"' ., 
o " " 

Administrador ................ i 5:600$000 2:800$000 S:ltOO~OOO 

Chefe da secção central ...... i 3:700$000 i:000$000 5:G00$000 

Primeiro escripturario ....... i 3:000)000 i:480$()00 4:480$000 

Segundos " ··········· 2 4:300$000 2:i40$000 (j;t,40$000 

Terceiros ,. ··········· 2 i:S00$000 i:OOO~OOO 2:800$000 

Thesoureiro-almoxa.rife ... , .. i 3:ü00~000 i:SGO~OOO 5:4G0$000 

Fiel .......................... i i:500$000 740$000 2:240$000 

I>orteiro ... .•..•.....•...•.... i i:GOO~OUO 920.)000 2:520$000 

Continuo •......•.••.••••..... i i:i00$000 SS0$000 1:680$000 

-
H 39:ü20$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Serzedello Corrêa. 



.A.CTOS DO PODER EXECUTIVO 1057 

F 
Tabella do numero e vencimentos dos empregados do « Dia.rio 

Oíllcial », a que se refere o art. 5", § 2o, do regulamento 
approvado pelo decl'eto n. 10.269 de 20 de julho de 1889, 
com o augmento de 40 °/o de accordo com o decreto legis· 
!ativo n. 125 de 18 de novembro do . corrente anno 

EMPREGOS 

t I Director •••• , . ; .......................................... . 

i Redactor ............................................... . 

·3 Auxiliares ................................................. . 

.\gente externo ....•• ....•.••...•..•...•..••..•••...•..... 

o 

GRATJJ'ICAÇÃO 

7:000$000 

5:600$000 

iO:OSOfJOO 

2:100$000 

24:780$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Serzedello Corrêa. 

Poder Executivo i802 67 
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G 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados 
da Recebedoria da Capital Federal 

o 
o ... 

<> 

" .. " .. "' .. 
EMPREGOS z r;: .. .. s o 

" .. .. o " ;o 

1 Adminis~rador ..................... 6:000$000 3:600$000 9:~000 

1 Ajudante do dito .................. 4:800$000 2:400;3000 7:200$000 

8 Primeiros escriptnrarios •...•••••• 25:600$000 12:800$000 38:400$000 

10 Segundos .. ·········· 24: 000.~000 12:000$000 36:000}000 

12 Terceiros .. ·········· 19:200~000 ~:600~000 28:800$000 

18 Qll:trtos .. . ......... 14:400$000 7:200$000 21:600$000 

1 Thesoureiro ....................... 4:80J$000 2:400~000 7:200.~000 

2 Fieis do thesoureiro .. ...•........ 4:800.3000 2:400$000 7:200$000 

1 Recebedor do sello ............... 3:000$000 1:500~000 4:500$000 

1 Fiel do di~o ....................... t:000$000 500.~000 1::í00$000 

1 J>orteiro ••••••••..•••••••••.•..••• 1:800$000 ~00$000 2:70~000 

2 Continuos . .........••...•..•.••••. 1:920~00 960$000 2:830.)00~ 

4 Correios .....•......•••.•.•.•.•.... 2:880$000 1:44~000 4:320$000 - ----· 
l\2 112: 200$000 5G:i00$000 171:\J~ 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Serzedello Corrêa. 
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H 

Tabella do numet'o, classe e vencimentos dos empregados 
da Alfandega da Capital Federal 

~ 
--<1 
o 
rn 
rn 
~ 
p.. 

3 

VENCIMENTOS 

c o 
o 

,.., 
" EMPREGOS " 

<> ., .. .. ,.,., 
z ~ <"' .. b:o! ;:: " ..... 
"' "' o o .. 

o " 
lnspector •.••.••.••••••••••.•• 7:200$000,17:200~000 t.i:-\00~000 
Ajudante •••••••..•••.••••••..• 3;400$000 4:2003000 9~600.)000 

Chefes de secção •••.•.•.•••••• o:800.3000'3:800.:)000 8:G00i)OOO 

., ., .., .. .... ,...., 
o o ....., 
" 

14:400$000 

9:G00$000 

25:800$000 

24 Conferentes ................... 1 :200.~000 3:400$ JOO 7:6oo.;ooo 1~2:400$000 

12 l'rillH'iro~ escrlplurnrios ...... 3:2 o oo:J 2:200$000 5:400$000 64:800$000 

30 :-::r~;~nndos 

32 ·J·erceiro~ 

20 Quartos 

....... 2:400.,000 1:600$000 4:0.0$000 120:000~000 

1:60·!$000 1:000$000 2:600.~000 

SOO:!;IXJ(J 600$000 i : íOO~OOO 

Thesourciro ................... 4:01!0$000 3:200~000 7:200~000 

83:200.$000 

28:000$000 

7:200toü0 

Fieis •.••••••••.••••.•.•••••••• 2:100.)00011:200.$000 

Gu:t"da-m.'or, .•.••..••...•.••.• l:~fJO.)ilOtl 4:203~000 

2 Ajudantes .•••••••••••••••••••. :J:200~000~2:200.~0t00 

3:600,)000 14:400$000 

0:000$000 n:ooosooo 
:i:·IOO~OOJ 10:800$000 

10 

2 

16 

162 

Porteiro ...................... 2:400$000 1:600$000 4:000$000 4:000$000 

Ajudante ...................... 1:600$000 800$000 2:100$000 

Continuas..................... 000$000 480$000 1:140$000 

Administrador das capatazias. 4:000$(100 3:200$000 7:200$000 

2:400$000 

H:400$000 

7:200$000 

Ajudantes ..................... 2:400$000 1:600$000 4:000$000 8:000$000 

Flefs de a.rma.zem ............. 2:400$000 1:600$000 4:000$00(1 ~~ 

669:800$000 

Capital Federal, 17 de detembro de 1~.- Ser.:redello Corrêa. 
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I 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados 
das Alfandegas da Bahia, Pernambuco e Pará 

__, .. 
o " " ,., ., .. 

o o O> <>O " .. " .. <O ., 
"' .. o "'"' ~~ 
" CLASSE z ;;: "" p ., "' .,;J 
z " 

;:: ~r. .,o .. ., <~ " o .. " o 
" o " " 

-
1 Inspector ••• , ............... 4:800;)000 4:200~000 Q:000$000 0:000~000 

3 Chefes de secção ............ 3:200$000 2:800SOOO 6:000$000 18:000$000 

8 Conferente5 ................. 2:SOO~OOO 2:800~000 5:000~000 H:soo;ooo 

s }lrÍJueiros escripturarios ..... 2:iOOBOOn 1:700$000 3:800$000 30:400$000 

15 Segundos » ..... t:ü00$000 1: \U0$000 3:000.~000 1:i:ooosooo 

15 Terceiros » .... 1:200$000 900$000 2:100SOOO 31:500~000 

H Quartos » .... 720~001) 3GO~OOO 1:0~0~000 15:120~000 

1 Thcsoureiro, ................ 2:800$000 2:600.~000 5:400$000 5:·l00$000 

2 Fieis .•.......•••... , ..•..... 1:200$000 1:200$000 2:·í00$000 4:800~000 

1 Guarda-ruór ....... , ......... 3:200$000 2:800~000 G:OO()SOOO G:000$000 

1 Ajudante ............. ...... 2:000$000 1:G00;$000 3:600$000 3:G00$000 

1 Porteiro ...................•. 1:800$000 1:~00$000 3:200$000 3:200$000 

i Ajudante .................... t:ooo.sooo 800$000 1:800~000 i:S00$000 

6 Continuas ................... 720$000 3GO~OOO 1:080~000 0:480$000 

i A <lm inistrad o r das capatazias 2:600$000 2:<00$000 5:000~000 r.:OOü$000 

i Ajudante .................... i:G00$000 i:200SOOO 2:800$000 2:800$000 

7 Fieis de armazem ••...... ... i:G00.$000 1:2oo.sooo 2:800$000 i9:600$000 -86 252:G00$0(l0 

Capital Federal, 17 de dezmill.1ro de lH!:I~.- Ser;;edellu CorriJa. 
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.J 

Taballa do numero, classe e vencimentos dos empregados da 
Alfandega de Santos 

o 
.., ... 

o .... "' "' ~g ... 
"' "' " o ... ... 

0: z <.> 

"'" .. ~ ., 
CLASSE "' t: <=>O: 

"'"' :>! "' ~ ~~ ~~ p 0: 
z o 0: f-<"' 

"' o ~ 
(o (o 

-
1 Inspector .................... 4:800$000 4:200$0001 9:000$000 9:000$000 

2 Chefes <!e secção ............. 3:200$000 2:800$000 6:000$000 12:000$000 

8 Conferentes ................... 2:800~000 2:800~000 ~:000~000 4i:S00$000 

10 Primeiros escripturarios ..... 2: 100$00<1 1:700.~000 3:800~000 3.~ : 000.}000 

12 Segundos ,. ...... 1:600~000 1:400$000 3:000$000 35:000$000 

12 TcrcP.iros » .... 1:200~000 900$000 2:100$000 23: 200'lOOQ 

12 Quartos » ... 720$000 3G0$000 t:OS0$000 12:9G0$000 

1 Thesoureiro • ................... 2:800iiOOQ 2:600$000 5:400$000 5:400$000 

2 Fieis ...••..•.••••.•••.••••... 1:200$000 1:200$000 !:400$000 4:800$000 

1 Gua.rda.-mõr ................. 3:200.f000 2:800$000 6:000$000 G:000$000 

1 Ajudante ..................... 2:000$000 1:600$000 3:G00$000 3:600$000 

1 Porteiro •....••...•.......•.•. 1:800$000 1:400$000 3:200$000 3:200$000 

4 Continuos ... ..................... 720~000 3G0$000 t:ososooo 4:320$000 

1 Administrador das capatazias. 2:600SQOO 2:40J$000 5:000$000 5:000$000 

1 Ajudante ..................... 1:600$000 1:200$000 2:800$000 2:800$000 

10 Fieis de armazem .....••..... t:GOO.)OOO 1:200$000 2:S00$000 28:000$000 -
7V 241:080$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Serzedello Corrêa. 



1062 ACTOS DO POm:n EXECUTIVO 

K 

Tabella. do numero, classe e vencimentos dos empregados da 
Alfandeg;~ da. cidade de Porto Alegre 

VENCIMENTOS 

,.J 
< o o o ... 

"' o C)' o 
rJ2 EMPREGOS "' .. 

~= "= "fJ .. i:i lil .. .. z !': "'"' "'" 0.. ., o:'. OCJ 

"' .... 
"'"' ...... 

"' ~ o o "' o "' -
1 Inspector .................... 3:600.$000 3:600$000 7:200$000 7:200$000 

2 Chefes de secção ............. 2:800$000 2:000$000 ~:800$000 9:600SOOO 

~ Conferentes .................. 2:000$000 2:000.;()00 \:000$010 16:000$000 

4 Primeiros escriptura.rios •••.. 1:800$000 1:600$000 3;400$000 13:600$000 

10 Segundos ,. ..... 1:400$000 1:200$000 2:600$000 26: ooo;:ooo 

8 Terceiros ,. ..... 1:000$000 800~000 1:~0$0JO 14:400$000 

8 Quartos . . .... 600$000 36o;ooo 960.)000 7:680$000 

1 Thcsoureiro .... .............. 2:200~000 2:200~000 ->:400S030 4:1.00~000 

2 I:ieis .......................... 1:200$000 800-3000 2:000~000 4:000$000 

i Pagador rla Pagado ria central. 2:600$000 1:800~000 4:400$000 4:400$000 

1 Fiel. ......................... 1:200$000 800$000 2:000~000 2:000$()00 

1 Guarda-rnúr ............•.•... 2:400.)000 2:000$000 4:400~000 4:400$000 

1 Porteiro ...................... 1:400$000 1:1.00$000 2:800~000 ~:soo,;ooo 

2 Continuas .................... 600$000 360:)000 960~0 1:920.~00 

1 Administrador das capatazias. 2:0004000 1:600$000 3:600$000 3:600.)000 

3 Fieis de a.rmazem ••.•..••.•.. 1:200$000 800$000 2:000.~000 6:000$000 -50 12~:000$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Serzedello Corrêa. 
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L 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da 
Alfandega da cidade do Rio Grande do Sul 

VENCIMENTOS 

...:l 
< o o 

EMPREGOS 
o o '"- "' .. 
00 p ..:~f:! ~= 00 ... ... 
IZl :.: ~ ..... ~:3 0.. .. ~~ p i:: ~<"' 

0: ... ... o .. o o 
"' 

p 

~ 

Inspector •••••••••••••••.•••••• 1 3:600$000 3:600$0()0 7:200~ 7:200$000 

Chefes de secção •••.••••••••••• 2 2:800$000 2:000~000 4:800$000 9:600$000 

Conferentes ••.••••••.••••.••.•• 5 2:000$000 2:000$000 4.:000$000 20:000$)00 

Primeiros esc ri pturarioa ••••••. 4 1:800$000 1:600$000 3:400$000 13:600$(100 

Segundos ,. ........ 4 1:400$000 1:200$000 2:600$000 10:4008000 

Terceiros ,. ........ 6 1:000$000 800$000 1:800$000 10:800$000 

Quartos ,. ........ 6 600$000 360,.<t000 960$000 5:760$000 

Goarda-mór •.•••.•.•..•.••..••• 1 2:400$000 2:00()$000 4:400$000 4:400$000 

Ajudante ••••••••.•.••••••••.•.• 1 1:500$000 1:000$000 2:500$000 2:500$000 

Thesoureiro . ..••.............•. 1 2:200$(100 2:200$000 4:400$000 ':40IJSOOO 
Fiel •••••..•.••••••.•••.•••.•.••• 1 1:200$000 800$000 2:ooo.;ooo 2:000f000 

Porteiro ....................... 1 1:4.00$(100 1:400$0:JO 2:800$000 2:800.3000 

Continuos ...................... 2 600$000 3130$000 0130$000 1:920$000 

Administrador das capatazias •.. 1 2:000$000 1:600$000 3:600$000 3:600$000 

Fieis de armazem •••••••••..•.• 4 1:200$000 800$000 2:000$000 8:000$000 

-
40 106:980$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.-Serzedello CarrBa. 



1064 AGTOS DO PODER EXECUTIVO 

M 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da 
Alfandega do M~:.ranhão 

VENCIMENTOS 

~ 
.-,: o o o o ,..., 

"' 
., 

EMPREGOS rn " 
Qo 

~= oJ:l rn ..., ..., 

" ...,.., 
lil z &: f- o. f-,.J 
0.. 

., o :a o o 
f) s f-., f-_, 
o " 

o " "' " - ---
nspector .•••.••••.•••••.••••• i 3:600$000 3:600~000 7:200$000 7:200$000 

Chefes de secção .••.•.•••••.. 2 2:800$000 2:000~00J 1 :800~000 !J:ooo.;ooo 

Conferentes .................. " 2:000SOOO 2:000$000 4:000$000 20:0QOSOOO 

Primeiros escriptura rio~ •••.• 5 i:800$000 i:G003000 3:100$000 n:OOO.$OOa 

Segundos . . ... 6 i:400SOOO i:200~000 2:GOO.~OOO i5:000$000 

Terceiros . . ... R 1:000$000 800$000 1:&0o.:ooo i0:400~000 

Quartos . . ... ~ 000$000 3õ0~000 9c10$000 7:680$000 

Gu!lrda-mór .................. i 2:400$000 2:000~000 4: wosoou 4:400$000 

Ajudante ..................... 1 1:500$000 1:000~01)0 2:500.)000 2:500$000 

1'hesoureiro ..•............... i 2:200$000 2:200$000 4:400$0110 4:400~000 

Fieis ....•.......•.....•.•.... 2 i:200$000 800$000 2:000$000 4:0003000 

Porteiro ..................... i i:400$000 1:·\0Q$00J 2:R00$000 2:800$000 

Continuos .................... 2 G00$000 3G0$00U \lG0$000 i:020$000 

Administrador das capatazias. 1 2:000~000 1:600$000 3:GOO~OOO 3:G00$000 

Fieis de n.rmazem ....... ...... 4 i:200$000 800$000 2:000~000 8:000~000 -
46 110: 100~000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Se1·::;edcllo Corrêa. 
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N 

Ta relia. do numero, classe e vencimentos dos empregados da. 
Alfan dega. do Ceará 

... l 
" ... 

o ... " o '"' '-'0 ... 
o Oo o "OI 

"' "' ... 
"" 

., 
" 

... " "" ""' :-. CLABBI! z t: "'"' "':3 " 

.. !::: ...:;~ "' ~" ~ "' ... .... 
o OI o ~ "' ... ... 

{ Inspector ............... , .... 3:000~000 3:000$000 6:000$000 6:000$000 

2 Chefes de secçiio ............ , 2:'•00$000 2:i00$000 1,:",00$000 Q:000$000 

4 Conferentes ........ ......... i:200$000 i:S00$000 3:000$000 !4;400$000 

" Primeiros escriptorarios ..... 1:500$000 i:S00$000 3:000$000 i2:000$000 

(l Segundos . . ..... 1:100$000 1:i00$000 2:200$000 i3:200$000 

8 Terceiros . . ...... 800$000 80~1$000 1:600$000 i2:800$000 

8 Quartos . ······ 600$000 360$000 960$000 7:680$000 

1 Thesoureiro, ...... , .......... 2:000$000 2:000$000 4:000$000 4:000$000 

2 Fieis •..•...............•.•.•. i:200$000 800$000 2:000$000 4:000$000 

i Guarda-mór .................. 2:200$000 2:000$000 4:200.~000 4:200$000 

i Porteiro., .........•.......... i:300$000 1:200$000 2::\00$000 2:õ00$000 

2 Continuas ................... 480$000 360~000 8\0~000 i:GSO~OOO 

i Administrador das capatazias 1:800~000 1:400$000 3:200$000 3:200$000 

3 Fieis de armazem ............ 1:000$000 1:000$000 2:000$000 6:000$000 

-
44 100:660$000 

Capital Federal, 17 de dezembro:de 1892.- Serzedello Corrêa. 



1066 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

o 
Tabella do numero classe e vencimentos dos empregados 

das Alfandegas de Maceió e Ma.náos 

VENCIMENTOS 

~ 
~ EMPREGOS o o 

o ... o " 'll "' "' ,., .. ... ~ l:il ... ... 
::. z o .. .. 

~:l .. r;; t-o=: 

"' ;:; o~ o:.> .. ... "'" "' ... o "' 
o "' " 
n 

--
i Inspector ••••••••••••.••••••• 3:000$0(10 3:000i000 6:000$()<)() 6:000$000 

.2 Chefes de secção ••.•........ 2:4~ 2:100$000 4;500~ 9:000~000 

2 Conferentes ••.•••••...••..••• i:800$()00 i:SOOtooO 3:600$000 7:200$)00 

2 Primeiros escripturarios .•••. i:500$000 1:500$000 3:000$000 6:000$100 

5 Segundos » ...... t:i()()$000 i:i00$0()() 2:200$000 11:000$000 

6 Terceiros ,. ...... 800$000 800$000 1:600$000 9:600$000 

6 Quartos ,. ...... 600$000 350$000 9.30$000 5:760$000 

1 Thesoureiro •...•.•....•••.... 2:000$000 2:000$0()() 4:000:1000 4:000SOQO 

2 Fieis ••••••••••••••..•••••.••• i :200i;OOO 800~ 2:00ü$000 4 :000$0(10 

i Guarda-mór ••••••••.••••••••. 2:200$000 2:000$000 4:200$000 4:200$000 

i Porteiro ••••••••.•••.•••••••• 1:300$000 1:200$000 2:500$000 2:.;00$000 

2 Contínuos •••••...••.••••••••• 480$000 360$000 840~000 i:680:$000 

1 Administrador das capatazias 1:800$000 i:401J$000 3:200.l000 3:200$000 

i Fiel do armaaero .. , ..•.••.... 1:000$000 800$000 i:S00$000 i:S()()$000 

- -
33 75:910$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.-Serzedello CorrOa. 
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p 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados das 
Alfandegas da Parabyba, Espírito Santo, Santa Catharina, 
Uruguayana, Paranaguá e Corumbá. 

VENCIMENTOS 

~ 
< o o o o ... 

" 
., 

EMPREGOS rn " 
Oo 

~= ... ~ < rn < " ... ., 
!%1 z ;;: ..... ~ ... o. " o :.I 

" f:< .,o 
" ... .... ... 
o " o " " " - --- ---

Inapector ..................... 1 3:000$000 3:000$000 6:000$000 6:000$000 

Primeiros eseri pturarios .•. ..•. 6 1:500$000 1:500SOOO 3:000;000 18:000$000 

Segundos ,. ······ 8 1:100$000 1:100$000 2:200SOOO 17:600$000 

Thesoureiro . .•.......•..•••••. 1 2:000~000 2:000.)000 1:000~000 4:01J0$000 

Fiel. .......................... i i:100.)000 i:100$000 2:200~000 2:200$000 

Porteiro e ca.rtorario . •....•.. 1 1:300SOOO ~00~ 2:500$000 2:500$000 

Continuo ..•...........••••.•.•• 1 480$000 360$000 840~000 840$000 

Administrador das capatazias. i 1:400$000 i:400.~0 2:800$000 2:800$1)00 

Fiel de arruazem .. ., .. ....... 1 800$000 800$000 i:000$000 i:600~000 

- ---
21 53:540$000 

Capital Federal, 17 de dezembro.de 189'2.- Serzedello Corrêa. 



1068 .;CTOS DO PODER EXECUTI\"C, 

Q 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados das 
Alfandegas de Aracajú, Parnahyba, Rio Grande do Norte 
e Penedo 

VENCDIENTOS 

'"" ....: o o 
BMPREGOS 

o o ,., o .. 
"' o "' ... : ..... rn .. .. .. <ll 
IXl z " .... ~:;:l ::.. "' 0: ~~ o ;:; ..... ... " 

"' .. .. o 
" o o 
"' " 

Inspeetor .......... , ••..•.••.•. 1 2:400$000 2:400.SQOO -1:800$000 4:800$()00 

Primeiros P.SCripturarios ...•... 5 i:500$000 i:iOC$000 2:ü00$000 i3:000$000 

Segundos ,. ········· 7 i:000$000 800$000 i:8006000 i2:G00$000 

Thesoureir~ ................... i i:S006000 i:S00$000 3:600$000 3:000$000 

Fiel ........................... i i:000$0 o 800$000 i:S00$000 i:S00$000 

Porteiro e cartorario .• ······ i i:200~000 i:OOO~OOO 2:2005000 2:200$000 

Continuo .......... , ........... i 400')000 320.}000 720lj()OO 720$000 
- ---. 17 37:720.~0 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Ser:;edello Corrêa. 
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R 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados 
da Delegacia Fiscal em S. Paulo 

VENCIMENTOS 

..:I 
~ o o 
o o ,.., 

" " EMPREGOS "' '-" " .. 
"' ., ., ,.,.; ""' "' "' 

<..> 

"'"' 
..,.., 

ril 
" 

0: ~:::! !;::l p., 
"' r:: .. " .. .., 
"' 

.., 
o .: o "' " ç 

-
Delegado •.•••••••••••••••••• i 3:000$000 2:000~000 5:000$000 5:000$00o 

Primeiros escripturarios. 4 •• 2 3:000$000 1:600~000 4:000$000 \1:200$000 

Segundos ~ .... 2 2:000$000 1:000$000 3:000.~000 6:000$000 

Terceiros ,. .... 2 1:000;)000 800.)000 1::<00$000 3:600$000 

Quartos » .... 2 000~000 400$000 1:000$000 2:000$000 

Thesonreiro ..•.........•..•. i 3:000~000 1:800.)000 4:800;000 4;~00$000 

l?icl. • • • ••. • • •. • •. • • •. • •. • .•. 1 1:400.~000 600~000 2:000.)000 2:000SQOO 

Cartora.rio ....•. .•.....•..•.. i i:OOO~OOO 500$000 1:500.)000 i::i00.$000 

Porteiro .....•............... i 1:400$000 GOO~OOO 2:000$000 2:000~000 

Contínuos ................... 2 600$000 400$000 1:000$000 2:000~000 -
13 38:100$000 

I 
Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Se'l'.::.edello Corrêa. 



1070 Ar.TOS DO PODER EXECUTIVO 

s 
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da 

Delegacia Fiscal em Minas Geraes 

EMPREGOS 

Delegado ......•...........•... 

Primeiro escripturario . ...... . 

Segundo 

Terceiro 

Thesonrciro ..•...........•. , .. 

Porteiro e ·~artorario ......... . 

Continun .... ....•......... , ..• 

2 

\) 

o 

" ... 
Y. 

"' " "' o 

3:000$000 

3:000$000 

2:000~000 

1:200$000 

1:000.;000 

3:000$000 

1::l0'l~OOU 

700~000 

Vl~NClMENTOS 

2:ooo;ooo 5:000$00) ~:Oil0$000 
i:ôO:J$000 4: G00$000 I 4: G00$000 

1:000.)000 3:0iJO.)OOO 3:000$000 

60l$000 1:800.~000 1:800 ;000 

500~000 1:500~000 3:0UO:'i000 

1:800$00:1 I :800~000 4:800~000 

700$ilOO 2:001)~000 2:000$000 

:!Oi1i000 1:000~000 1:000$000 

12d00~00tl 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Ser:::edello Co1·rêa. 
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T 

rabella do numero. classe e vencimentos dos empregados da 
Delegacia Fiscal em Cuyabá 

..:1 
-<: 

J<;l\IPREGOS 
o 
"' o 

"' " l'il -< 
ll. 7. 

"' " " o 

---
Delegado ................. ..... i 3:2QOSOOO 

Primeiro escripturario •••.••••. i i:600$000 

Segundo » ......... i i :200)•JOO 

Terceiro » ········· i i:000$000 

'l'he~oureiro ...............•.. .. i 2:i00$000 

Porteiro e cartora.J'io .... .....•. i i:OOO;;:oo~ 

Continuo ....................... 1 700$00) 
-

7 

VENCIMENTOS 

o o ,.., 
" ()o 

"' .., 
"" " ""c. r;: 
.. _ 

~ 
o~. ., .... 

" o 

" o 

----
i:600.)000 4:800$000 

SOOi;OOO 2:4m$OOO 

600.)000 i:800$000 

GOO~ i:G00$000 

1:1')0$000 3:200$000 

600SOOO 1:600$000 

300.~000 i:000$000 

~ 
""' ;;:i 
o o ..., 
" 

---
4:800$00 o 

o 
00 

o 
o 

2:400$00 

i:SOJ$0 

i:GOO~OO 

3:200$00 

1:()00$000 

i:OOO~OOO ----
IG:400~000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Se1·zedello Corrêa. 



1072 AC1'0S DO PODER EXECUTIVO 

u 
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados das 

Delegacias Fiscaes em Curytiba, Therezina e Goyaz 

VENCIMENTOS 
,_. 
< o o 

EMPREGOS o o ·~ " "' ~ " "' ..:~"' ,.l~ ... ... u .,.o: ... ... ~ :r. o: ,.c. .... p.. "' o:'. ou 
" ;:: .... .. ... 0: ... o o 0: " " " 

Delegado ••••••••••.•••••••.. i 3:200$000 i:600$000 4:800$000 • :800$000 

Primeiro escriptura.rio •.••••• i i:300$000 700$000 2:000$000 2:000~006 

Segundo » ······· i i:20~000 600~000 i:S00$000 i:800$000 

Thesoureiro .•.••••••.•••.••. i 2:400$000 i:200$000 3:60'1$000 3:600~000 

Porteiro e ca.rtora.rio .....•. i i:000$000 600$000 1:600~000 i:G0()$000 

Continuo •••••••.••..•••.••.• i ~00$000 300.~00 i:OOQSOOO i:COO~OOO 

-
G 14:800$000 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- SerzedeUo Corrêa. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 1073 

v 
Tabella do pessoal e vencimentos da companhia de guardas e 

mais empregados da guarda-morla da Alfandega da Capital 
Federal 

PESSOAL SOLDO .\NN'UAL TOTAL 

Primeiro commandante.,. 2;000fJ00 1:000~000 3:000$000 3:000$000 

Segundo 1:600$000 800$000 2:400$000 2:400$000 

Sargentos ................ G 1 ; ll6fl41i66 633$334 1:000~000 11:400$000 

Guardas .................. 180 1:040$000 520$000 i :•,60.~00!) 280:800$000 

Primeiro ruachini!ta .. a •• • 2:900$000 2:900$000 

Segundo" 3 2:010$000 6:120$000 

Primeiro patl'ão ......... 2:010$000 2:010$000 

Segundos 7 o •••••••• o 1:620$000 11:340$()()0 

FOf.,"Uistas .• ••..••••.•••.•. 6 1:000$000 6:000$000 

1\Iarinheiros •....•.....• ,. 100 S~JÜ$000 s:;:OtJOiiOOO 

Os fO.i e 2o; machinistas, os fo3 e 2o3 patrões, foguistas e marinheiros vencerão 
adiaria correspondente ao vencimento annual acima indicado. 

Capital Federal, 17 de dezembro de- 1892.- Serzedello Con·éa. 

Poder Executi.vo 1892 os 



X 
Tabclla do numero, classe e yencimcntos da força rios guardas das Alfandegas nos Estados 

I 
I COM MANDANTES SARGENTOS GUARDAS 

fb I .... 
ALFANDEGAS 

Cl < 
0:1-
<o 
~ ... 1 ~ 

"' 

Santos ........... ·j i 4 ~O ô5)' 2:~001000 
Bah1a......... • . . i 3 ~o 51 1: uoo,ooo 
Pernambuco ...... , i 3 ~,o '!I i:~U0$000 
Para ............. 1 3 40 '' i:ü00;-;000 
Rio Grande uo Sulj i 2 10 13 i:uOO:i)OOO 
Uruguayana .•. , .. , i 2 I"> 48 i:ll( 0$000 
~Iara_nhão ....•.•• i.; 1~ 2~ 1:~00~000 
Ceara ............ ·I i ~ i, i~ 1:1l0ú:;llOO 
Porto Ale~:rre ..... 1 i 2 20 23 1:000.~000 
~Ianáos ........... I i i i\ ill :-00~000 
)faceió .......... ·\1 1 H icl "oosooo 
Parahyba ......... í i .. 12 i3 ,O,l$000 
santa CathariDCt. 1 1 .. 12 131 ,oo.~ooo 
Aracajú, ......... 1 1 .. 10 11/ SO :sooo 
Parnahyba ....... i 1 .. 10 Jl :'llO~OO 
Corumba ..••..•.. 1 1 •. 10 iij >00,000 
Pal"nnaqua ....... , 1 •• 10 11 SOIJ$0:JO 
Rio Gr. do .'\ortef 1 • • 8 ?j 'O ;~OIJO 
Penedo ........... 1 i . . 8 .l ,O,J>iOOO 
Espirito Santo ••. 

1

1 • • 8 O 'OJ$000 

o 
I< ..J 
~A;. 
:.; o 
;: ti 

~~ 
1:000$000 

S00$000 
soo~ooe 
SOOitOOO 
li50$000 
ti.-~osooo 
030$000 
t)ll)~t)lJO 

ô:SO~OOO 
,;·,o..:ooo 
.;·,o$OJO 
i3<li'OOO 
-í-)O.~.jQO 
. ·,·,o.<ooo 
i:,o,;ooo 
·i50.<0o0 
-i·,o.,ooo 
4-,,J:'OUO 
4'0$000 
~:;o.sooo 

:n 

3: ooo~'llOü\ 1: .,oo~ooo 
2: i oo,:ooo 1: 000.~000 
2: i00$000 i: 000:';000 
2: 40Q;:ooo t: ooo.<ooo 
2: 2.>a~ooo s ••l.>ooo 
2: ~50SOOU ,00.'000 
2:2oo;:ooo "Jo~ooo 
2: :::,o;:oou1 .>úO.<OOO 
2:250.,0001 ')').~000 
1:·'l50$00ill --dü~OOO 

1: -i5o3uoul o0oo~·Joo 
1: ~ .. >O,<úllO ........ .. 
1:i ·0.~00,) ........ .. 
i:i50<00il ........ .. 
1:i5ú;'01)0 ........ .. 
1 : :z.·,o~ooo ......... . 
L: ~-,0.<001! ........ .. 
t::i:>.J~Oill) •....•..•• 
t:~.:o ... ooo ........ .. 
1:~:so.~ool ........ . 

,.;: ...: 
00~ 

~" 
~ 2 
:... :..; 

~::; 
..-::: 
~ ~ 

o o 
"' o 
:r. 

I 
i 

I 
i 
! 

<o. 

~~Aª 
;:~ 

~ê ;< 
1----·---

TOTAL 

.;oosooo 2:l0o,;oo:J 1: i00$000 .oo,:ooo,2:ooo~ooo; 13t:ti00$00IJ 
:,003000 1: 500.-;000 800~000 I 450~000 11: 250~000\ l\9: 400$000 
500$·100 1:500~000 s'Jo~ooo: 4'0~000,1:2:so~ooo, u0:400~ooo 
5oosooo 1:.oo~ooo 8oo:;;ooo·, .;·,o.>ooo:1:2.>o~ooo! 5i:\lOusooo 
-i50~oo:J 1:25o.-ooo 750$00o 1oo~ooo: 1:1;;os oo1 ;;o:7sosooo 
:,;G.õOOO 1 :~õO"OOO 750:-:000: 400$)000, 1: 1-,o~OOOI 5G::,oo:;ooo 
.. ,-,o-ooo 1:~o,:ooo 7:,o:i)ooo 400.<ooot:15o:;oool 25:15o~ooo 
í5il:'OOO 1 :250i'OOO 750;SOOO, 'lO •$000, 1: 150.>000 22:000.,000 
[50~000 1: 250$00u i.í0$000. i 00$000: i: 150:i0UO 27: 750;:\GJO 
i50.)0oo 1: i:,o:;ooo 7:>osooo ·,o,J~ooo i: no;:ooo! 1S: soo;:ooo 
-l:>o,ooo 1:2::.0.-;ooo 750~ooo, .;oo,ooo, i :1-,o;:ooo: 1S:SOI~Ouo 

000:'000 ' ·Í' l0$00J i 1 : 000,<000 I 13 : 2•)0$000 
li00$000 i il0.'000, 1: 000.~0110 i 13 ::.!:SO,O•JO 
, ;oo~ooo ; ,J0$()00 i : oo":-:ooo 1 11: 2:,o~ooo 
ô00$000 .;oo:~ooo 1: ooosuoo ~ 11: z·,ogooo 
000.,;000 iOJSOOO, 1:00llSQOOi 11:250.:000 
ü00.-;000 , 4 10SOOO . 1 : 000$000 'i 11: 2 )0.~000 
001,:000 ;00$000i1:000.<000 9:250;3000 
ilOU~OOO i 00$000 1 : 000~000 I \1: 250,:000 
G00$1JOV iOOgJ00

1
1:000$000\ !\;~50;;000 

I I ti·\7 :600~000 
1 • 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Ser~erlello Con·éa. 
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lJECiU~ 1'0 ~. l 167- Dg 17 Dg pgzgMnrto DE 1892 

.\ ut•lris.t :t fusão do Banco (la H.epublicn. dos Est:tdos Uni,} o~ fio flr:tzil com 

o Danco do lll'nzil, RDh a. dcno:uinaçii.o ti~ Bane() •la Hepuhliea do Br:tzil, 

fli'OYÔ ao rP.-;~ato flo papd-uwefla do Estado e d:í outnt~ pr()videudns. 

O Vice-Pr·esidente •la: l{epuhlica dos Estados Unidos do Brazil : 
Consi,Jerando quo a questão llnancch'<t exige promptas e 

amplas metlhlas e pelo eucct·rumeuto do Congt·esso Nacional não 
lut·am por elle decretadas ; 

Considerando que a fusão •los ~ancos do Brazil o tia H.•l(lublica 
dos Estadod Unidos do Brazil impõe-se como uma necessidade de 
expansão e fortalecimento da rif]ncza pulJlica no intel'ior e nas 
rolaçõ~s exturiores do paiz; 

ConsiJCI·ando que, pelo rctrahimento tempor<~rio do meio cir
culante, muito sotfre o commercio e industrias, que o!Threeem 
cmHiições de vitalidade, aclnm-se atrophiadas em seu desen vol-
vinwnto; · 

Considerando que a emissão tle bonw ao portador até á 
qnanti;~ •lo cem mil contos não impol'ta em emissão de papel· 
moll•la, uma v e~ quo vencem elles juros, devendo ser resgatados 
em cut•to prazo ; 

Considm·an.lo que a rptanti<iade do rnnio circulante,· alem fl:t 
dh-m·sithde, eoneorre pat•:t a re~pectivn. deprecinçiio, s mrfo ne
eessaria a restrieção tlelle; 

Considot'<ltlllo que deve sm· rl:uLt ás emissões bancarias uma 
base scgut·a, c ncnluuua onft•a offel'ece m:tis seg-nmnça do que a 
do Esta•lo, repre.>entatla por títulos (le sna divida, tloct·eta : 

Art. 1." E' autm·isarb a fusão, por maiot·ia de votos nas re
spectivas assemuléas de accionistas, do B<w,~o da Repuhlica dos 
Estarlos Unidos do Brazil com o Banco tio Brazil, denominnndo-se 
o novo institnto·B<mco da Republica do Brazil. 

Art. 2.• O capital do banco seri~ de 190.000:000$, que ficará• 
reduzido dentro de seis me·zes a cento e cincoenta mil contos de 
réis pelo recebimento e amortização de suas novas acções em pa
g-:unento •le •lividas, para o que fica antorisado. O seu praw de 
d•tração é sessenta annos, podendo ser prorogado. 

Art. :l." Fica extincta a faculdade emissot·a do Banco da 
ltepublica, ao qual, nos termos do art. 4• do decreto de 7 de de
zembro de 1800, foram incorporados os privilegios dos demais 
bancos emi:;sores, ficando ignalment'l extincto o direito de emissão 
do Banco de Ct•edito Popular, ct'eado pelo decreto de 23 de de
;r,embro de 1890. 

1\rt. ,Lo E' sub:;tituitlo o lastr•o rnet;tllico em SU<t integrali
dade o o <In apolices dos llancos emissores pot• apolices de capital 
tle um conto de réis, ouro, e 2 '/, "/o de juros em ouro, pagos 
semestralmente. 
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A substituição do ouro pelas apolices fa!'-sc-lm pelo caml1io do 
ditt em que >;o tizcr effectiva a dit<t snhstituiçiío. 

Art. 5.• As apolices ouro :-;crão cscriptut·w!:tK em nome do 
Banco tia Rcpuh!ic<1 do Hrazil, que nssumirá verante os porta
dores a respons<1llilidade rlas notas bancaria,; em circulação, sub
ordinando-as a um mesmo typo no prazo de dom mezes, qun poderú. 
ser ampliado a juizo do Governo. 

Art. G.• Os juros das apoliccs pagos ao Banco da Rcpnblicrt do 
Brazil serão escripturados em fundo especial, denominatlo - ga
rantia tia emissão -e destinado a cobrir a diJJ'ercnç<t etltt·e o 
valor dos deposites e o das nota~. Cohert:t a tlitl'ot•ew;a, o The:
sonro deixara de pagar·os juros. O t'undo de garantia 11odera 
ser, entretanto, empregado nas transacções do banco. 

Art. 7.• O Governo se reserYa o direito de detet·minar com 
aviso prévio de seis mezes ao 'flanco ria Republica do Brazil o 
resgate das notas em circulação, quer pelo fundo de garantia, 
quer pelo deposito existente no Thesonro. 

!'I L• Detemlinado o resgate pelo <lcpo;;ito <:xistente no The
souro,IJ Governo reporá a. uiiTercnça Pntre o valor das apolices 
e o do ouro, depositados pelos bancos ctuh,;sot·c:-;, ao cambio do 
dia da entrega das apolices, bem como a di ll'erença entre o valm· 
des.tas e o das depositadas pelos bancos. 

§ '2,0 .o valor das ~tpolices, que foram uepo.-;itatla::; pelos bancos 
emissores em garantia de suas emissões, serit apurado pela métli;t 
da cotação durante o mez anterior ao em que tiver logar o 
resgate. 

Art. 8. 0 No caso de liquidação amig-aYel nn jnilicial do Banco 
da Republica do Brazil, o Governo assumiJ•it ~t respommbilidade 
das notas ernittidas, fazendo-se representai' como et'e<lor prefe
rencial sobre todos os demais credores velo funtlo d•J garantia. 

Datla a liquidação, serão resg-atadas illlmediatamente as notas 
em circula~'ii.O por notas tio Thcsonro 0u por woetla metallica, si 
nessa tempo for metallica a circulação1 naci0nal a tu ao valot· dos 
depositas e o restante pelo que produzir o fundo de garantia. 
Sendo insufficientes os llepositos e o funllo ue g<tmutia, o Go

-verno responderá pelo resto da emissão. 
Art. 9.• Fica <~outorisado o Banco da. H,epublica do Brazil, afim 

de occorrer ás necessidades das indnstrias nacionaes, qun tenham 
condições de vitalidaclc, a emittir, ate á quantia de 100.000:000$, 
bonus ao portador no valor de 200$ a l : IJOO$, de 4 • 1 o de juros, 
pagos semestralmente e amortiza,J.Js no IJrazo de :to annos, a 
começar a amortização no primeiro anuo lo segundo quinquen· 
nio e por quotas previamente determinadas pelo Governo. 

§ Lo O;s bonus ao portadot• serão recebivcis nas estações pu
blicas pelo valor nominal. 

§ 2.• O Gov!,rno approvará o modelo dos bonus, que deverão 
ter a assignatura do presiuente e de um tlirector do banco, a!im 
de poderem circular. 

§ 3.• O pagl!omento dos juros semestraes será feito á apre
sentação do titulo e será comprovndo por carimbo uo dorso do 
mesmo titulo. 
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§ 4.• O excesso 1le emi~sãn, o qualquer artilicio ou processo em
preg:ulo para a eliminação do crtl'imho cornp•·obatorio do paga
mento semestral dos juros constituirão o crime do moeda-li\lsa. 

Art. lO. O Banco da nepublica do H•·azil terá uma agencil\ 
em LOJvlres. Além dess·t, po1lorá ostabelec:er agencias nas ca
pitae,; da Europa o Amet•ica e nos gsta,los da Repub!ica do 
Bmzil, logo que recoiiheça a necessidade ou nllltagem da 
c reação deltas. 

E', entretanto, obrigatoria a CJ'ea~.:ão de agencias nos Estados 
ent quo oxi,;ti•lnl lmneos ornissoi'es. 

Art. li. o Banco da. ltopnblica. do Hrazil se oneal'l'egará do 
serviço da divida interna nacional. 

Em conta corrente sel'ão recolhidos os saldos do Thesouro ao 
banco e fará elle ao GoveJ·no os adoantamentos de que tiver ne
c,~ssidnrlo, mediante letJ•as do Tlw,;nnro até á quantia determi
nada por lei como antecip:t~'ito da rPcdta, scguudn as coudições 
qne f'orem ajustadas. 

Art. 12. A conversibilidade das notas actualmente existentes 
se fará desde que o camlJio durante um anno se conserve a 27d., 
ou quando seja decretaria :c nboliçiio do cm·~o f'or·çado para o 
papel-moeda do Estado . 

Até que possa ser estabelecida a conversibilidade 1las notas, e 
no caso de comprovado retr.thimento do numerario, vigorara a 
lei de 29 de maio de 1875, cujo maximo será elevado ao duplo. 

Art. 13 O Governo entrara. em accordo com o Banco da R.e
publica do B•·azil para o resgate ou substituiçiio do papel-moeda 
(lo l~stado. 

O Banco da Republica do Brazil terit o direito exclusivo do 
omissão de notas ao portador e á vista, na razão do duplo do 
deposito em ouro, o serão conversíveis em moeda metallica. 

Art. 14. Fica rescindirlo, independentemente d<> indemni
z,lção, o contracto de r~sgate rln papol-moP-rl:t do Estado, celo
lmulo com o Bauco da l{.opuhliea dos Estados t:nidos do Brazil. 

Art. 15. Para liquidação dos de!Jitos dos banco:; ao Tf10souro 
Nacional, ser-lhes-hão concedidos prazos e abatimento !.lo juro;;. 

Art. lü. O novo Banco org,mizarit os seus estatutos do aC>
cm·dn com o presente decreto, suhrnettondo-o~ á approvação do 
f.'loverno. 

A sua directoria sera composta do novo membros. dos quaes o 
prP-si<lente, o vice-presidente e mais um rlirector serão nomeados 
pBlo Governo, e exercerão os cargos durante o tempo do man
d:tto dos demais rlirectores. 

Ar·t. 17. O presidente terá o direito de veto a todas as delihe
raçõos da direetoria, que se referirem ao sorviço de omissão o 
cu:n os quaes não se confornmr. 

Deste veto lmver{t recurso para o ministro da f,tzenda, que 
de~HiiJ'à afinal. 

Al't. 18. Com os lastros tlopositados no Thos(,Hro -ouro e 
apllliccs - c que são substituídos pelas apolices - ou!'o, será 
retirada. gradativamente da circulação dentro de um anno até á 
quantia de cem mil contos de papel-moeda do Estado. 
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O resgate do papel-moeda até á referida quantia começara 
desde já. 

Art. 19. Ser:i. submettida á approvação llo Congresso Na
cional em sua primeira sessão a parte do presente decreto, que 
excede as faculdades do Poder [<;xecutivo. 

Art. 20. São revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de dezembro de 1892, 4• da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Sen;edello Corrêa. 

DECRETO N. 1168- DE 17 DE DE7.E\IIRRO DE 1892 

Deroga os arts. 54 e 71 do decreto n. 9i38 de 2 de abril de 18~7, e <),; outras 

providencia~. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Attendendo a que a lei u. 23 de 30 de outubro de 1891, auto

risando o Governo a reorganizar os serviços a cargo do l\Iiniste
rio da Fazenda, extinguiu as Thesourarias de Faze111la; 

Considerando que a estas se acluwam annexrulas, por força do 
art. 24 do decreto n. 9838 de 2 de auril de 1887, expeditlo tle 
accordó com o art. 36, § 1•, da lei n. 1507 de 2G de setembro de 
1867, nas Caixas Economicas creadas nas capitaes dos l'~stados 
(ex-províncias) pela lei n. 1083 de 22 de agosto de 18GO, art. 2•, 
§§ 1•, 14, 15 e 16, reguladas pelo decreto u. 5594 de 18 de abril 
de 1874 e ás quaes não estavam reunidos Montes de Soccorro; 

Considerando que, pelo decreto n. 9738 de 2 de abril de 1887, 
foram extinctos os Montes de Soccorro, creados nas capitaes das 
ex-províncias pelo decreto n. 5594 de 18 de abril de 1874, 
excepto os estabelecidos nos actuaes Estados de Pernambuco 
e Bahia; 

Considerando que, segundo o preceito do citado art. 24 do 
decreto n. 9738 de 1887, nestes dons Estados, pela continuação do 
Monte de Soccorro, e nos Estados do Rio Grande do Sul e S. Paulo, 
pela importancia dos depositos, não se achavam as Caixas Eco
nomicas annexas ás Thesourarias ; 

Considerando que, extinctas as Thesourarias, é de necessidade 
prover ao regimen sob o qual deverão funccionar ns Caixas 
Economicas dos demais Estados ; 
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Resolve: 
Art. 1.0 As Caixas Economicas dos E,;bdos do Pará, Maranhão, 

Paraná, Ceará, Amazonas, Cloyaz, Matto Grosso, Alagôas, Parahy
ba, Sergipe, Espírito S:.mto,Santa Catharina, Piauhy, Rio Grande 
do Norte o Minas Geraes, creaLlas nas respectiv<Js Thesourarias de 
Fazenda, em virtude do disposto no art. 24 do decreto n. 9738 
de 2 Lle abril do 1887, fnnccionarão independente e autono-
mamente, como sob o regüuon llo~ decretos anteriores. • 

Art. 2." As C;tixas gconomicas poderão tet· caixas ti!i:tes on 
ng-encias nas citlades o villns, no iutot•ior <los Estados, onde ror 
conveniente estabelecei-as, sendo para tal 11m proferidas ns 
agencias do Correio. 

Art. 3. 0 As quantias recebidas pelas Caixas Economi.cas e que 
eram recolhidas il:> Thesout·m·ias, sel-o-hão út> Deleg-acins Fiscaes e 
All'andegas e alli c>criptura•las como deposito. 

Art. 4. o Compete ao Presideute da B.epublica a nomeação dos 
gerentes e thesoureiros, e ao ministro da fazenda a dos olflciaes e 
porteiros das Caixas Eeonomicas, que os arts.63, n. 3, tio decreto 
n. 5594 do 18 de abril de IR7·1 o 5:1, n. :l, do doere to n. !.!7:!8 tlo 2 
do abril de 1887 conliavam aos con~elhos fiscaes. 

Art. 5." Para os logares de gerentes, thesoureiros, offloiaes e 
porteiros poderão ser designados o;; empregados das extinctas 
Thesourarias de Fazenda, que não forem incluídos nos quadros 
das Alfandegas e Delegacias Fiscaes, os quaes não perceberão ven
cimentos além dos ·que percebem como extinctos do Ministerio 
do Fazenda. 

§ 1. 0 Desde que não httja empregados nas condições deste 
artigo, poderão ser nomeadas pessoas estranhas, com vencimentos, 
que serão então marcados. 

§ 2. • Os vencimentos dos empregados tias Cnixas Economicas e 
Montes de Soecorro da Capital Federal e das capitaes dot> gstados 
da B:thia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e S. Pnulo serão os 
fixados nas talJellas A, 13:, C e D, annexas. 

Art. 6. 0 -São derogados os arts .. 54 e 74 do decreto n. 9738 
de 2 de abril de 1887 e todas as disposições em contrario às do 
presente decreto. 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892, 4• drt Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corr€a. 
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A 

Ta.bella do numero, classes e vencimentos dos empregados da 
Caixa Economica e Monte de Soccorro do Rio do Janeiro 

1 Gerente .......................................... . 
1 Contador ........................................ . 
l Ajudante do contador ............................ . 
5 Primeiros escripturarios, a 't:ll00$000 ........... .. 

10 Segundos escripturarios, a 3:200iOOO ............. . 
1 Thesourlliro ...... ; ............................... . 
5 Fleit!, 113:000$000 ............................... .. 
1 Archivista ................ • ...................... .. 
1 Pori41ro ........................ : ................ . 
l'! Contínuos, a t:U0$000 ........................... . 

til 

9:000$000 
6:300$000 
4:800$(100 

20:000$000 
32: 000:$000 
7:200$000 

18:000$000 
2:400$000 
2:700$000 
2:880$000 

105:280~000 

t.a A terça pat·te dos vencimentos será considerada gratificação, devida 
peló effectivo exercício, sendo a lmportancia de dous terços ordenado. 

!.a O fiel que servir de pAgádor vencatA de gratiflc~tção mais 6003(!00. 
a,• O que exercer as fnncoões de perito~avaliador terá, em vez de 

gra.\iftqação, uma porcentagem deduzidn dos premios nufet·ic.los •lolil 
eiripresiimos, at·bitrada :innualmente pelo conselho tiscal, tendo em vish à 
méaia dos tres ultlmos annos, de modo a produzir npproxuu!ttlnmente um 
erto do vencimento me.rcado nesta tabella :iquelle emprego. 

CapitAl Federal, 17 de dezembro tle 1892.- Se1·zcdcllo Corrêa. 

B 

Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da. 
Caixa Economica do Estado de S. Paulo· 

1 Gftrente •.•• ..•••.. ·••·• .••••..•••..•.••...........• 
2 Guarda-livros,. .................................. .. 
1 Thesoureiro ....................................... . 

- Para qllebrail ..... • ................... , ....... .. 
i Fiel do thesoureiro ...... , ....................... .. 
·6 E!51ltiJ,I'ur,l'lõ9, a 2:700$000 ................... , ... . 
1 PorLeiro e continuo .... ........................... . 

Obsorvo.ção 

6:000$000 
4:500$000 

4:998$000 

360~000 

3:000$000 
t lj: 200$000 
1:800$000 

36:858$000 

A terça parte destes vencimento& será considemda como gratificação devide. 
pt~lo etl'ectivo exercício do emprego. 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.-Serzedello Corrêa, 
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c 
Tabella do numero, classes e v11ncimentos dos empregados da 

Caixa Economica do Estado do Rio Grande do Sul 

::1. Gerente ....•........................•.•...........• 
1 Guart!a-Üvros, ................. , ................. . 
i Thesouteiro ... , .. , .... , .......................... ,. 

3 F.scripturarios, a 1:800$000 ....................... . 

i Porteiro.,., ....... ; .............................. . 

4:800$000 
3:0001000 

4:000$000 

5:400$000 

1:200$000 

18:400$000 

A terça parte destes venci:nentos será con•idet•ada como gratificação de,.itla 
pelo ellectivo exet·Cicio do emprego. 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Serzedello Con·êa. 

D 

Tabella do numero, classP.s e vencimentos dos empregados das 
Caixas Economioaa e dos Montes de Soccorro nas oapitaes 
dos Estados da Bahia e de Pernambuco 

1 Gerente ..•....••...•..••....•..•••...•.........•••. 

1 Guarda-livros ..................................... . 
1 Thesoureiro., ..•... , ..........•...... ..•........... 

1 Fiel. .............................................. . 
3 Escriplurarios, a 1:500$()00 ........ , ...... , ........ . 
i Porteiro, que desempenhará lambem as obrigações 

1le continuo ..............•...............• , ..•.•• 

Observação 

3:600$000 

2:400$000 

3:600$000 

f:j(}()SO<JO 
4:S00$000 

i:4~i000 

f7:000$000 

A ter~a parte destes vencimentos set•i considet•aJn coliJO ::;rntiflcnç~o 
devida pelo ell'ectivo exercicio do emprego, 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Ser:.edello Co1·rêa. 
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DECRETO N. llô\J- DE 17 DE DEZEMDRO DE l8\J2 

Proroga o contracto a que se refere o decreto n, 051•0 de 25 de dezembro 
do 1885. 

O Vice-Presidente d:~. Republica, dos Estados Unidos do Brazil, 
à vista do que requereu a The Ama;on Stean Natlegation Com
pany, limited, resolve prorog;u' o contracto a que se refere o 
decreto n. 1)540 de 26 de dezembro de 1885, nos termos do art. 6•, 
n. 5, da lei n. 126 B, de 21 de novembro deste anno, contando-se 
a prorogação de l de novembro ultimo, até que se renove defini
tivamente o dito contracto por meio de concurrencia puhlica, á 
qual se proce,lerá immediatamente ao presente d.ocreto. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Ind.ustl'ia, Viação e Olwas 
Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892, 4• da Republica. 

Fr,oRIANo PErxoTo. 

Ser~edello Corrêa. 

DECRETO N. 1170 - DE 17 DE DEZE~IRIW llE 1892 

Autorisa a .til«(IÚas Rail1•Jay Compauy, findlell n. ,],~sn.propriar as cn:;:w.~ c 

terrenos Hgurados a tint:t. :t:t,ul 111. I'lautn. apL·,~scntada. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unid.os (lo Brazil, 
attendendo ao que lhe requereu a Alagôas Railu;ay Company, 
limited, resolve autorisal-a a d.esapropriar, levando a despeza 
á conta de custeio, as casas e terrenos figurados a tinta azul na 
planta que com este baixa rubricada pelo clwf,~ interino da 1" 
Directoria das Obras Publicas. 

O Tenente-Coronel De. Innocencio Serzcdello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 17 de dezembro de 18\!2, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 
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DECRETO N. 1171 -DE 17 DE DEZEMBRO DE·l892 

Organiza o IJaboratorio rle Bacteriologia. 

O Vice-Presidente da Re'publica dos Estados Vnidos do Brazil, 
attendendo ao disposto no art. 58, paragrapho unico, n. I, da. lei 
·n. 85 de 20 de setembro ultimo, resolve reorganizar o serviço ató 
agora commettido ao Instituto de Hygiene, de que trata o de
creto n. 372 B, de 2 de maio de 1890, desligtmdo-o da Repartição 
Federal de saude publica, para o fim de dar aos estudos a que se 
detlkfi todo o desenvolvimento compatível com a natureza d:t 
instituição; e manda q ne seja observado o regulameuto annexo, 
assignado pelo Ministro de Estado Dr. Fernando Lobo. 

Capital Federal,_ 17 de dezembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Ilcgulamento do Laboratorio de Bactcriolog·ia, a quo 
se refere o decreto n. H7f desta data 

Art. 1.0 O Laboratorio especial a que se refere a disposição 
do art. 58, paragrapho unico, n. I, da lei n. 85 de 20 de setem
bro ultimo, ficará constituído pelo actual Instituto de Hygiene, 
que, pelo decreto n. 372 B, de 2 de maio de 1890, era annexo á 
Inspectoria Geral de Hygiene, e terá a tlenominar;iio de Labora
torio rle Bacteriologia. 

Art. 2. 0 O Laboratorio de Bacteriologia, immediatamente 
subordinado ao Ministerio da Justiça e Negocios lntaricres, tor:'t 
por ohjecto : 

I. O estudo da natureza, etiologia, tratamento e prophyla
xia rlas molestias infecto-contagiosas, e tias epizootias ; bem 
assim quaesquerpesquizas bacteriologicas que interessem á sautle 
publica, inclusive a preparação de culturas attenuadas, como 
meio preventivo de molestias, e pesquizas sobre parasitismo; 

II. O exame das condições mesologicas em geral, e parti-
cularmente o estutlo interpretativo, no sentido da hyg-iene geral: 

a) da microscopia e da micrographia atmospherica ; 
b) das aguas potaveis e das do sub-solo, do esgoto e outras ; 
e) do solo e da vegetação. 
Art. 3.° Constará o pessoal do Laboratorio de: 
I Director ; · 
4 Auxiliares technicos, dos quaes dous chimicos nnalystn,;: 
2 Escripturarios; 
I Porteiro. 



1084 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

O lo_gnt' de uirector será exercido por um medico de provada 
competencia scientifica nos assumptos que fazem objecto da in
stituição, e a respectiva nomeação feita por tlecreto. 

Os logares tle auxiliares tcchnicos e de escripturarios serão 
providos mediante proposta do director e a nomeação feita por 
titulo do ministro. · 

Art. 4. 0 Ao director compete : 
I. Corresponder-se com o Governo, dando parte ao Ministerio 

da Justiça. e Negocios Interiores dos factos importantes que oc
correrem no serviço a seu cargo, d:t execução de sn:1s ordens, e 
responder as consultas que lhe forem feitas pelo Governo; 

ll. Distribuir diariamente os trabalhos, que não reservar para 
si, aos auxiliares e chimicos, fiscalizai-os e diri~-,>il-os, ticando tam
bem responsavel pelos resultados obtidos; 

UI. Elaborar os relatorios e pareceres concernentes aos estu-
dos, experiencias e esta tisticas; · 

IV. Entender-se com os professores de clínica medica e cirur
gica. da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e especial
mente com os directores dos hospitaes de isolamento de mo
lestias epidemiflas infecto-contagiosas, sempre quo for preciso, 
afim de não só proceder ao ensaio das de . ..;cobertas therapeuticas 
nos doentes por elle indicados, mas tambem colher os líquidos 
organicos ou peçns pa.thologicas destinados às posquizas; 

V. Instituir cursos publicos gratL1itos, que SfJrão regidos pelos 
auxiliares do Laboratorlo ; 

VI. H.edi.,.it• um boletim trimensal, completo, dos trabalhos, 
com a collaboração dos seus auxiliares, o que será impresso e 
distribuído pelos aatabelecimentos publicos, naciouaes e estran
geiros, aos quaos interesse o seu conhecimento; 

VII. Mandar publicar no Diario Otficial e nos jorna.es de maior 
circulação desta Capital o resumo de qualquer trabalho interes
sante produzido pelo Laboratorio e que por sua importancia 
exija esse meio mpido de divulgaçfw; 

VIII. Inspeccionar o trabalho dos demais empregados do La
boratorio, advertil-os quando faltarem a seus deveres, suspen• 
del-os até oito dias, communica111lo logo ao ministro, e em casos 
graves, propôr a demissão; 

IX. Rubricar os peclirlos do fornecimentos, as contas tle 
despezas, e assignar as folhas do vencimento dos empregados; 

X. Apresentar, no principio de c:ula anno, o relatorio dos 
trabalhos do anno antecedente ; 
X~. Nomear o porteiro e atlmittir os serventes que forem 

preCISOS. . 
Art. 5. 0 O direetor será substituillo, em suas faltas ou impe

di~ento~ tempomrios, pelo auxiliat' pur ollo inolieado ou pelo 
mms anttgo . 
. Art. 6.• As funcções dos empregados serão determinadas pelo 

d1re~tor em .r~gimento interno, que deverá ser sujeito á appro
vaçao do mmtstro. 

Art. 7. o A execução do presente regulamento fica dependente 
da decretação, pelo Congt•esso Nacional, dos recursos precisos, 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 1085 

e, emqunuto não for consignada a respectiYa verba, o pessoal do 
extincto In~tituto de Hygiene proseguir<'t nos trabalhos de que 
se occupa, sob a superintcndencia do dircctor da Directoria 
Sanitaria, percebendo os vencimentos actuaes. 

Art. 8. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de dezembro de 1892.- Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1172- DE 17 DE DEZEJI[BRO DE )8!)2 

(kganiza a Directnria Sanitaria na Capital FeUeral. 

O Vice-Presidente dlt RepulJiica dos Estados Unidos do Brazil, 
de accordo com o disposto no art. 5S, para~raplto unico, ns. ll 
a IY, da lel n. 85 de 20 de setembr•o ultrmo, resolve (1ue se 
observe o regulamento annexo, orgauizan(lo a Dire<!toria Sani
taria nesta Capital e que vae assignado pelo Ministro de Bstado 
Dr. Fet•nando Lobo. 

Capital Fetleral, 17 de dezembro de lS!J2, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenwndo Lobo. 

Regulamento da Dit,ectoria Sanitaria, a que se 
refel'e o decreto n. 1172 desta data 

CAPITULO I 

ORGANIZAÇÃO DA DIRECTORIA 

Art. I." A Directoria Sani.taria da Capital" Fedoral terâ. por 
objecto : 

I. O serviço de estatística demographo-sanitaria ; 
li. Os assumptos que se prendem ao exercicio ~la medicina e 

da pharmacia ; 
lU. A execução de providencias hygienicas de natureza defen

siva em épocas anormaes, a juizo do Governo, contra a invasão 
de molestias exotic3.11 ou a disseminação das indigenas, na Ca
pital Federal. 
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Art. 2. 0 Par;l o fim de que tl'ata o artigo antoceflcnto a Dire-
ctoria Sanitaria terá o seguinte pessoal: 

Director, graduado em medicimt; 
Ajudante do director, idem; 
Secretario, idem ; 
Demographista, idem; 
Auxiliar do demographista, idem ; 
Archivista e bibliothecario, idem ; 

2 Amanuenses; 
4 Pharmaccuticos, pam a lis11alização 1las phat·macias e dro-

garias; · 
l Cartographo ; 
l Escripturario, para os trabalho~ tle .lomogTaphia ; 
1 P01•teiro; 
1 Continuo. 
Além deste pessoal, haverá : 
2 Directores de hospitaes de isolamento ; 
2 Almoxarifes para os ditos hospitltes ; 
Os empregados extraordinarios flUe for de mister commissionar 

em épocas anormaes. 
Art. 3. o Ao director ult Repartição compete : 
1. Corresponder·Se com o Governo, dando p:1rte dos factos I]Ue 

occorrerem no serviço da H.cpartição, e solicitar as medidas qne 
:;e tornflrem nece:;sarias ; 

11. l'rcsiuir aos tt·almlho:; tle org-ani7.a\i'iO do co•lip-o ph:lrma
centico bt•aziloil'O e prontnvm· M lllPihor;IIIHmln~ rpw cnnvil'l' 
introdu?.it' no mesmo co11igo, 1lepuis dH Ol'gan it.ado ; 

lll. Organizar, por m•dem do Clo\'•!l'JllJ, o •lirigit• o ;;,~rviço 
das commissiles rio soccol'ros publicos l'lll üpocas lle perigosa· 
nitario; 

IV. Formular conselhos hygienicos ao povo, nas mesmas épocas, 
indicando os recursos do preservação nos casos rle molestias 
transmissíveis, o flS pl'ecauções necessarias para qne flfJUellns não 
se disseminem, empregando para isso todos os meios do 
propag-anda ; 

V. Despachar diariamente o expediente, fiscalizar todas as 
despezas, rubricar as respectivas contas, e ~tssignar as folhas do 
vencimentos doe> empregados da Rop~trtiçií.o ; 

VI. Fiscali~:ae o peoce1\imento dos empregatlo.o, :ulvortil-os 
quando faltarem aos seus deveres ; suspemlel-os até 15 dias, 
communicando immediatamente aoministro; e, emcflsos graves, 
propt\r lt !!omissão tios de noma:wão do noverno ; 

Vll. Coucetler as licenças de que trata o ~trt. ü" quauto aos 
medicos for·mados pol' Faculrlade;; ou E,;colas ostr:lllgeiras, e a,; 
relativas á ahêrtura de pharmacins ~~ rlrogarias ; 

Vlll. Apresentar annua1mente ao minist1·o um relatorio tios 
trabalhos da H.opartição a seu caego. 

Art. 4. 0 Nas faltas ou impedimentos tempm·arios do dil•ector 
exercerá as respectivas runcções o secretario. 
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Art. 5. o As funcções rios demais empregados serão especifica
das no reg-imento interno, que deverit ser organizado pelo dire
ctOI' o sujeito á approvaçfí.o do ministro. 

Art. 6." Serão nomeados: por decreto o director, o ::.judante, 
o secretario, o demographista. e os directores dos hospitaes ; c, 
por titulo do ministro, os demais empregados da Directoria 
Sanitaria, com excepção dos contínuos e serventes da mesma 
Directoria, cuja nomeação ou admissão compete ao director. 

Paragrapho unico. A nomea~'io •los enfermeiros, serventes e 
onlr"os subalternos •los ltospitaes cabe aos directores de taes 
est<theleci meu tos. · 

CAPITULO li 

DA SECRETAIUA 

A t•t. 7. o A' Secretal'ia incumuo : 
I. A redacção da coi·responclencia do dii·ector, e a collaboração 

nos relatorios e pareceres exigidos ela Repartição, por meio dGs 
suusirlios quo puder prest~lr ; 

I!. A escripturação de todas as despczas da Repartição em 
livros especiaes ; 

lll. A clns;;ilicação elas minutas dos acto:> expedido:> pela Re
p:LI'Liç:1o; 

I V. o registt·o das nomeações de todos os funccionar·ios da 
Repartição e suas dependencias e dos actos qno lhes disserem 
mspeito ; 

V. A m·g-aniz:1.1;iio 1las not:~:-; o wdt•actos pn1•a o mlatorio do 
rlii'CdUl' ; • 

VI. O resumo do expediente qno deva ser pnhlicado no 
Diario Official ; 

VII. As providencias para o fornecimento 1le ohjectos de ex
pe•licntn c outros destinados á n.epartição o suas depemlencias ; 

VIII. A organizaçii,o systomatic:t do archivo, de modo a faci
litai' qualquer consulta, informação ou parecer ; 

IX. O catalogo da bibliotheca ; 
X. A matricula dos medicos, pharmaceuticos, dentistas e 

parteiras. ' 
Paragrapho unico. Farão parte da Secretaria: o secretario, o 

arcl1ivista, os amanuenses, o porteiro e o continuo. 

CAPITULO III 

DA ESTATISTICA f>J<;JIIOGitAI'IIO-:;ANITAIUA 

Al't. 8. 0 A demographia sanitaria comprehendeJ·á: 
L A estatística dos nascimentos occorri1los no Pistf'ictn Federal 

o o estudo demographico completo da natalidadn, considera• h sot, 
('S pontos de vistn : Jo, da população total e especialmente da 
populnção feminina apta para a maternidade; 2°, da côr dos 
uovi-natos; :J•, do sexo; 4°, do estado civil dos progenitoJ·es ; 
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5•, da nacionalidade dos progenitores, ou fecnnclidade dos casa
mentos; Ô''• da pluri-paridade; 7", dos mezes e estações ; 8", do 
logar do districto em que occorreram. 

U. A estatística dos casamento:; realizados no Districto l•'ederal 
e o estudo demographico da nupcialidade consic:leratla sob os 
pontos de vista: 1•, da população total e especialmente da popu
lação apta para contra h ir casamento ; 2'', das côres dos conjuges; 
3•, das idades ; 4•, do estado civil anterior; 5•, das nacionalida
des; 6", das profissões i 7•, dos mezes e estações ; 8•, tio Jogar 
ou districto em que o facto demographico se realizou. 

Ill. A estatística dos obitos occorridos no •listricto e o estudo 
1lemographico da mortalidade considerada sob os pontos de vista: 
1 •, da população total ; 2•, do sexo dos morto:; ; :I", das idades ; 
4•, das côres ; 5•, do estado civil ; 60, das nacionalidades; 
7•, das profissões i 8•, da natalidade i \l•, da mortinatalidade ; 
10", dos mezes e estações i 11•, do log<•"r do obito i 12°, tias 
causas de morte. 

IV. A estatistic..1. dos doentes tratados nos hospitaes do Rio 
de Janeiro, publicas e particulares, civis e militares, e o estudo 
demograiJhico d:t morbilidade hospitalar, considei·ada sob o ponto 
de vista ilas idades dos enfermos, do estado civil e nacionali
dade, e das molestias. 

§ 1.• Será. organiz:u.lo, para publicar-se quinzenalmente, um bo
letim resumido da mortalidade da quinzena., com designação das 
idades, estado civil e nacionaliLlatle dos falleci•los, loga1· do obito, 
enumeração das causas de morte por ordem de f'requencia. e 
indicação do movimento meteorologico daquel\e período. 

§ 2. • Para o mesmo fim será organizada tt·imeusalmente uma 
estatística detalhada dos nascimentos, casamentos e ohitos. 

O respectivo boletim indicara tambem o movimento meteoro
logico do trimestre, e será acompanhado de cartas cpidiogra
phicas da mortalidade das molestias transmissíveis. 

§ 3.• Publiear-se-ha tambem um annuario, no qual não só 
sera indicada a população estatica do districto e sua composição 
intima, convenientemente discriminada, mas tamiJem estudadas 
todas as questões de demographia dynamica, especialmente em 
suas relações com a hygiene, comprehendenllo diagrammas e 
cartas epidiographicas. 

§ 4. 0 Occupar-se-hão exclusivamente dos trabalhos a que se 
refere este artigo: o demographista, seu auxiliar, o cartographo 
e o escripturario. 

CAPITULO IV 

DO EXERCICIO DA MEDICINA g DA l'I!ARMACIA 

Art. 9.• Só é permittido o exercício da arte de curar, em qual
quer de seus ramos e por qualquer de suas fórmas: 
.I. A's pessoas que se mostrarem habilitadas por titulo confe

rido pelas Faculdades de Medicina da Republiea dos Estados 
Unidos do Brl\zil ; 



ACTOS DO PODER EXECCTIVO 1089 

li. A's que, sendo graduad~s por escola ou universidade os
trang-oh·••, ollieialmonte reconhecida, so hahili.tarem perante as 
ditas Faculdades, na flirma do:> respectivos estatutos ; 

Ill. A'~ que, temlo sido ou sewlo professores do universitla•le 
ou n,;coll1: est t•angeim, olllcialmnute reconhecida, r·equererem á 
Dirc:etoria Sauitaria licença para o exercício d<1 prolissão, a qual 
lhes podei'á ser concedida, si apresentarem documentos compro
hator·ws da qualidade de professor o de terem exercido a clinica, 
devidamente certilicados pelo agente diplomatico da Repul,lica 
.. n, rw. falta deste, pelo eonsnl bra;dleiro; 

IV. A's •1ue, sendo graduadas por escola ou universi•lado os
tr:lllg-ei!·a, olllciulmente reconhecida, provarem que são autores 
de oln·as importantes de medicina, cirurgia ou pharmacologia, e 
requererem a necessaria licenç:t {t Directoria S<mitaria, quo a 
poder·it conceder, ouvida :t Fuculdttde de Medicina do !Uo de 
Janoil'o; 

V. Aos que, sendo memhi'OS offectivos ou jubiladcls de 
inst.i tuições medic:ts do estrangeiro, acrtJ;Iita•hs no conceito das 
c:ongref!':H;ü.é~ das Faculda•les de Medicimt, ohtenh.un dispensa. de 
prov:1s rle habilitação, nos termo~ •lo art. ::a do •lec:r·eto n. 1270 
de lO •le janeiro de 18<Jl. 

P .. ragrapho unico. As disposições deste artigo serão applicadas 
ús I"J.-;soas que se pt·opuzerem a exercer a prolissiio pharma
centica. 

A r·t. 10. os medico:~, cirm·giõeH, pharmaceuticos, parteiras e 
denl istas devot•ão matriculal'-se, :qwesentando os respectivos 
ti tu los ou licenças, alirn •le serem registr·ados. O registro se fará 
em I iVJ'<l espechl e consistirá wt transc!'ipção do titulo ou licença 
com a,; respectivas apostillas. Fetto o registr·o, o secretario lau
çar·:'t no vor;:;o do titulo ou licenç·t. a inrlicação da follta. do livro 
ern qnn a trau:>cr·ipçiío tiver sido elfectuada, Llatará, assignar{t 
e snhnwtterú. ao visto do director. 

l':~.r·:~g-J·apho unico. A Sect'etat'ia org-anizal'it e publicara uma 
rela<.;ão dos pr·o!is~ionaes matriculados, a qual será anuualmento 
rel'i~t< e puhlic:lda, com as alter.tções que se tiverem dado. 

,\r·t.· li. Os ilwultativos escr<Jverão as receitas em pormgwn, 
e l""' extMJ:>o as formula,; dos remodios, o nome d:lS substan
das •:omponentes, excepto as fot'mula~ oificinaes, sem abrevia
tur "'• :;ignaes e algarismos, e segundo o systoma. decimal. lndi
cariio as dóses e o modo por que se Llevem usar os remedios, 
especialmente si in terna ou externamente, o nome do dono da 
ensa o, não lm vendo inconveniente, o da pessoa a quem são ,lesti
nados ; bem assim a data em que passarem a receita, que será 
assign:nJ:t~ 

o\ l't. 12. As parteiras, !10 eX'll'CÍCÍO rio Sll:t [ll'Ofls,ão, limitar
Se- h·í·' a. pt•estar 03 •}uid;trlos inrlispeus wci~ ás pal'tnrient·'s o aos 
recenl-Jl:J:ldlos no:> pal'tos ILitru·:w~. Ern c.•so rle rlystocia •leverão 
seu1 demora reclamar a presenç:•. do medico e, até que este se 
npt·e~ente, empregar·ão tão sómente os meios conhecidos para 
prrwonit· qualqu\Jr accidente que possa comprometter a vida da 
par·turiente ou a do feto. 
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S:\o·lhes prohibidos : o tratamento medico ou eirurgim da:; 
molcstias das mulheres e lhiS crian<;as, os annuncios do c•,nsnltas, 
e as receitas, salvo de me,licarnento:Hlcstinado:-; :< uvit:.t· ou com
bater accidentes graves que comprometta m a vida 1l(), partu
riente ou a do feto ou recem·nnscido. Taes receita~ tl•JV<)I'itcl 
conter a declaração de - Urgente. 

Art. 13. Aos dentistas é prohihitlo: p1·aticar operação qne 
exij:t conhecim1mtos e;;peciaes; applicar qu.dqu•Jrpreparnção p.tra 
produzir n anesthesia geral ; prescreYct' rcmetlio,.; ir. ternos ; 
yender medicamentos que não sejam dcntif'ricio~. 

Art. 14. O exercicio simultaneo da metlieina c th ph:1rmada ú 
expressamente prohibido, ainda f!UC o nwdico pos:;tm o titulo de 
pharmaceutico. 

Art. 15. E' prohihüla a nssocia<;ilo commercial 0ntru medico 
ou cirurgião e pharmaceutieo pm·a a exploração tia illllnstrh 
de pharmacia. 

Parngrapho unico. Não se eomprehen<lotn ne;.;t:t Jll'ohibição as 
sociedades anonymas. 

Art. lG. Nenhuma pharmacia será nJJcrta ao pnldicu na Capi
tal Federal sem licem:a tht Dit'P-cloria Sanilaria. 

§ 1." Pam filiO a licença tio rpw trata PSte ;1rtig·,) SPja con
cedidn. é inilispensavel que a pharmacia quo Sll pretende ahrit• 
esteja su!Iicientemente provida de drogao;, vasilhame, uton,.;is 
e livros, na conformidade tias talJUllas approYa1b;;, c CJU0 scr:lo 
revistas annualmente. 

§ z.o Requerida a licença, enmpt•o it <llllnrid:.ttlo ~<lllit·u·ia 
mtwdar proce•ler a rigoroso exame na pharm:teia, nlilll dn YCl'i
ftcar si est:i. na;; condições exi:;idas ; J11J easo n<·g·:lli\·o, snrit 
adiada :t respectiv<t nhertura, nté flllO novo exa:IJ•·, l'•Jt'!II<'I'i•lu 
pelo dono, demonstre que fomm corTigi<l;t,; :,:; f:dta,.; •Jnc·ontl·ada~ 
no primeiro. 

Tanto em um, como em outro cnso, tt antol'id:. le S'lnit<nia 
que examinm• rt pltarmacia hvran\ em neto conlinll•' tlons tet·tno:; 
de exame, especificando nei!P-:; n,; Cal tas q11c hon \'I' I', on de
clarando não ter encontrado falta-; ; t's,;p:; '''I'JI;o~ tlever.\o s·Jr 
assignados pela referid:t. aulol'i· lado e p<do dono th phai'macia, 
em poder do qual ticaril lllll dolles. :;endo o nntro retnolti•lo {t ~e
cretaria. 

§ 3. o As licenças aquoso rcrP-re este artig:o s:lo pessoacs o 
serão renovada:< sempre rtne :i pl!:wrnacia mwlat· tlc proprietario 
ou responsavel. 

Art. 17. Toda phat·maeia <t hurl<t ao pui,Jieo devo po~suit• 
os remedios otlicinncs tleciigmulos u:t t·e,;p•~t:tivn tnhell:t <~p
}lrovatht pelo Uovcrno c ter ú entraria n nomo •lo phanna· 
eoutico. 

~ 1.• Para a prepara~·iio <los ditos remetlio,; seguir-sc-lut a phar
mac<?p~a franccw, até tlllO eslej<t •ll'g<lllÍZ:tda 1111m ph;~rmaeopóa 
braztlerra. 

§ 2. o Depois tle publicada, com :11\lnris;:,:iío tio ! :ov01·uo, a 
pharmacopt.ia brazileira, os pharmaccntiens tor·iío os rcme,lios 
prcpurados segundo a~; formula~ tlcsltt ]'harmacopea, o que uiio 
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o::l inhibirá do tel-os seguwlo as formulas de outras para satisfa
zer as pr·escripções dos facultativo:;, os quacs podem receitar 
como entenderem. 

§ 3. o Os ph<wmaceuticos terão um livro destimtdo a re
gbtrar as receitas aviadas, e as trunscrever·ão textualmente nos 
rotulo~ que devem acompanhar os medi0amentos fornecillos. As 
vasilhas ou envoltorio::; que contiverem os medicamentos serão 
lacrados e marcados com o nome e Jogar de resictencia do phar
maceutico, e nos rotulos indicar-se-Ira com toda a clareza o nome 
do medico, o modo de administração dos remedios e o seu uso 
interno ou externo, havemlo rotulo especial para os de uso ex
terno. 

§ 4. o Exceptuados os remedios de uso ordinario e inolfeu
sivo, consignados na respectiva tahella, approvada pelo Governo, 
nenhum outro medicamento ou preparado poderá ser vendido 
pelo plwrmaceutico ou fornecido, a quem quer que seja, sem 
receita de medico, competentemente habilitado na fórum do 
art. 9". 

§ 5. 0 E' proliihido ao pharmaccutico alterar as formulas 
Jlrc;:eripta~ oH ~HIJstilnir os mctlicamento,;, licando-lhe salvo o 
dir·nito dn JJ:Io a\-i:JJ' as reeoitas quando lhe par·cccr rtne o re
uwd i o J•l'cse!'Í pto púde ser perigoso ao doente. Neste caso deverà 
o pll:mnaceutico transcrever em livro especial a formula da 
rnr~eita não avbda, com declaração de- não aviada, por ser 
Jll)l'igo~a,- ützendo na mesma roccit1t declaração igual, quo serit 
dat:ub '' a,;siguada. 

;::\li." Ao medico cuja receita não for aviada pelo pharma
oentico a~-;iste o direito de submcttel-a a exame da Directoria 
:->anitaria, e do resultado do exame se lavrará termo, cujo theor 
poderá ser da tio por certidão a quem o requerer. 

~ 7." E' absolutamente pl'uhil>ida a venda de remetlios se
ereto,;, o;enrlo considerados t:tes os preparados officinaes de for
mula não consignada nas plmrmacopeas e os não approvados 
pel:t Directorh Sanitaria. 

§ 8." Torlo_ pharmaceutico que quizer vender preparados 
oJJicinaes de invençii.o alheia, sob rlenominação especial, deverá 
nos respectivos rotulos indicar a pharmacopéa em que a formula 
dos prepm•;tr.los se achar inscripta, depois de obtida a necessaria 
autorisação da Directoria Sanitaria, que determinarú, as do
mai,; declarações que devam e possam ser impressas nos rotulos 
c }JJ'Ospectns ; sendo considerados remcdios sect·etos c sujeitos 
o,; pharm;tccnticos, que os ven<lerem, ;"ts penas deste regu
lamento, aquelles em que estas formalilladns não tiverem sitio 
cumpridas. 

Art. 18. O inventor de qnalrJuer remctlio quo rptizer expm-o 
it Yen,Ja deverá para osso lim roqur·1·er Jit:uur;a ú Ilil'cctoria 
S:mital'ia, :tprescntantlo um relatm·io, no qual declare n com
posição tio romodio o as molo,.;tias em que a sna arlminis
tração :será proveito:;a. Esse relatorio poderà ser inclui do em 
involucro lacrado, o qual será aberto p8lo director da Directoria 
Sanitaria, qne delle dará conhecimento ao pharmaceutico incum-
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bido elú fol'mular partJcor a. respeito ; elnpoi~ do que ~erà nnva
mente lacrado e rlepo:-;itado 110 archivo <In, ReprntiçiiCJ. 

Juntamente com o relatoi'Í", o inventor :t[li'<'~nntnrit num cnrta 
quantidade de remerlio, qnn dcvci'~L. sn1' r:•IHOlli<h :w y~J;Jt·ma
centico e ao compotontn hhomttlt'lil, nlun de emlltu·r~lll seu 
pareoer sobre elle, podendo a [)iredoei:t Sam ta t•ia, ~i a:-;sim 
entender conveniente, depois de eonhed•l:t. a ~~otllpo~;i,;iill ohilllica 
do medicamento, Ol'tl<mar expericncias theJ'<L]Jenticn~, rJuc s,n·ão 
pratic:tdas em estalJClecimento publico ho,.:pital:tr on rio ensino, 
:\, requisiçii<> do dieector. . 

~ 1.0 Ohtida a licença, o ÍUI'Clllm· pnrler:·l. n:p•>r i!. V••nrla ore
medio, com deelarar;li.o do tet· sirlo appmvado p<J!a llit···r·ht•ia Sa
nitaria., send.o-lho, cntrotanto. "bsolntanwnlo prohibidn annnnciar 
em jornaes, cartazes ou prospectos, rpmlidatle~ thrrn pmlticas elo 
medicamento que não forc111 as verilicadas on arlmitti<.las pela 
mesm:t Directori:t. 

§ 2.0 Ih composh:ii:o da formula tlarit reservadamon te o di
rector da Directoria Sanitaria conlwcimnnto ao director tlo laiJo
ratorio respectivo, quando tiver de ser an:tlys~\lla. 

§ 3.0 São considerados remedios novos : 
1. Os propamrlos pharmaceutico.~ em cnj:1 composição r:mtrar 

alguma suhstancitt de empec,Q"n não conhr:wi<lo na merlkina; 
li. Aquelles em qne se tiver feito nma :1ssociação nova, em

bora os componentes se.i<tlll ele acção jú. conlt,~cirla. 
Art. 19. 0:; intt·odnetorc~ •lo melhor<UtltHttus em formula jit. 

conhecida. não porlt•riio expítl' iL Vt•ntb o I'UIIWdio, :t~:->i111 ntelhb
r:tdo, som licença •la Directoria Sanitai·ia, :·t q1t:tl iu·~tllllhe veri
ficar si o melhoramento allegado é rea.l ; devendo ell!.unrl.or-se 
por- melhornmento- r:pmlq uer mmlilieação epw tnl'lle :t formula 
conhecida mais uti\, de uso mais facil ou •lu custo menor. 

Concedida a licenç:t para me•licamento Hln·o, st't por:lerú ser 
oxposto à venda ]Weparado por pharmacnntil'n f•ll'lll:tdo. 

Art. 20. Nenhum pluwmaceutico po•le!'ú dirigir mais ele uma 
phaemacia, exercer outra prolis~ão ou o1nprogn fJUe o af.tste do 
seu estabelecimento, nem fazer em ,;na pharmaeia onti'O com
mercio que não seja o de dro'4·as e de medktmeutos; o elll seus 
impedimentos tempornrios podeeit deixar encarregado da :t•lmi
nistração da pharmacia um pratico de sua inteim conlianç:t, 
ftc:tndo respom;avel pelo procedimento r lo nws1110 JH':ttico perante 
as autoridades snnitarias. 

Entend.er-se-ha por- impedimento tempot'<ll'io- aquelle quo 
não trouxer ansencia do ph:trmaceulieo pot· mais Lle oito dias; 
cumprindo-lhe, si a ausencia se prolongar, dnix:tr encarregado 
da pharmacia um pha.rmaceutko logalmen to h a ui! it:trlo. 

Art. 21. Só a pharmaceuticos l'orm:ulos cotnpote o rlireito t.lo 
expôr á vencia especialidade,; plmt·maceulicas de invenção pro
pria ou alheia, o só a elle;; se dará liconç;t para :tl.ll'ir phar
maci:l. dosimetrka, que não poderá im;lallat•-:,;e sem exame es
pecía~ da autoridade sanitaria, com o fim de vedtiea1• si ella 
está on n!i.o sumcientemente provida de medicamentos. 
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Art. 22. As ph:trmflcias hnmceopathicas teriio por ol!iecto 
unico e exclusivo avi:tr as rer~eitas dos métlicos homceopathas, 
sendo-l!tcs absolutamente prohibid:t a venda de rtnaesquer medi
camentos além dos prnpnra.dos prllo sy,;terna hahnemanniano; 
c li(':u·ão snhruettidas á autorida.de o vig-iland:t rias autot·idades 
sanitarias, que verilicarão l't·equentemente si o prr~scntc artigo é 
ob~m·v:ulo, n.pplieawlo, no caso eoutrariu, as penas tlcst.J regula
monto . 

. \rt. 23. Os estahelecimentos pnblicos, hospitaes, casn.s de 
saudo, hospícios, corpot•açiíes roligiosas, associaçõn:; de soccort·os 
industriaes, qur>. tivnrem J~<'S~oal num0t'o,;o, poder·ão possrrir 
pltar'tllada tlestinada a sou uso paL·ticulaL', comtanto quo o;ej:t 
arlmini,.;tt•arla por pharnneeutko legalmente habilita;lo, ao qual 
cowpeto a dircc~·ão elfeetiva rla mesma phat•macia. 

A,; pltarmaci1s do t:ws esta IJHlccirnentus !'Ó potlt>riío ven<ler ao 
pn h! ir~o os remedios forllmlado., on i ndic:11los em receita de 
medieo, b~o mesmo no~ ca.;os em quo ell:1s tiverem a nota do 
urgente, eseripta c assignatht polo medico, I'ôt':t <lu corpo da 
r1·r~eita. 

Art. 24. Os abusos; commettidos no exercício tlr1s protissfies do 
fJUe tratn. cst0 capitnlo serão punido~ pelo morlo SO!.;'Ilinte: 
~ 1. 0 O~ prolissionaes rtne não registrarem o l'0Spectivo titulo 

na ])it·eetoria. Sanitaria incort·erão na multa 1lc IOUS e •lo dohro 
na reineidoncia. · 

§ :!.0 A pcsso:t q'ne exercer a profissão medica em qualquer dos 
seus rarnos, a pharmaecntica, ou a nrto tlcntada, som titulo 
legal, incorTorá nas penas cotuminatlns em tal hypothose no 
art. 15G do Codigo Penal. 

fi :1.0 O me•lico fJUe não observar em suas receitas a fórma 
cspndfie:ula no art. I I deste regulamento seril. multatlo oru 25$ o 
no dobro ll<l'i reincidencias. 

§ ·1. 0 As parlei1·as e o~ drmtbtas que infring-irem o disposto nos 
art:;. 12 c 13 pagal'ilo iguaes mul t:1s, potlen•lo, além disto, a 
Diroctoria Sanitaria, conforme a gravidade do caso, suspendel-os 
do •>Xcrcicio da protlssiio p11t' um a tres mezes. 

~ :.. "O pharmaceut i co que, sem licença da Directoria Sanitaria, 
abJ·it· plr;mnacia. o exercer a prolh;::;iio, incorreriL na multa 
de 200S e set·-lhc-ha fechatla a pharmaeia até que ol!tenha 
aquella licença. 

fi 6.0 O plwrmaceutico quo :lltera.r as formulas ou sn!Jstituir 
os mcdieamcntus prescriptos mLs reeeitas,será mult:tdo em 100$ e 
no tlobt•o na reincidencia; podendo a autoridade sanitaria, no 
ca~o tio nova reincidencia, mandar fechar a pharmacia, além das 
po.na.s tllll r1ue incorrer o pharmaceutico segundo n logisla<;ão 
Ct'llllll1a[. 

§ 7. 0 O pharm::1centico qne 1ler seu nome a ph:u·maria de pro
priod:~d(• n]!J()ia e não dil'igil-a peswmltllent•·. inrort'llJ'á na mult:t 
de :!00$ c snra snsJlNISO do exereJCio da protis~ãu por tres mozcs • 
. ~ 8. 0 O l'harmacentico que não po~suir em sna ph::1rmacia os 

hvro.; nccessarios, ou aquelle quo não tiver convcnicntcmeute 
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regularisada a respectiva escripturaçi'io, será multado em 100~ e 
no dobro nas reincidencias. 

OS livros serão rubricados em todas as folha,; pelo director 
da Repartição ou pelo secretario. · 

~ 9. 0 O pharmacentico rtue ftvifl,r receitas do mo•lico não \icon
cimlo, e de JUrtcira on rio dentista, excnpto na.; conüiçõo.; rlo 
art. 12, ultima p:trtn, rle3to regnbtmcntn, c :trjlwllo rtnc vendct·, 
sem a neces,;aria l'Cceita, merlieamentn:'l n:'to inr\ic:ulos Jl't Pospe
ctiv:t tabelltt, será multado em 100~ o no doiJI'O n:~s reincirlencias. 

§ 10. O pharmacentico que em sua pharmacia der consultas, 
fizer curativos on applicar apparelhos, a não ser em casos do 
desastres, accidentes do rna on onteos semelhantes, sorit mnltarlo 
em 100$ o no dobeo nas reinchloneiflS, além rias pcn:1s rio Corligo 
Penal, applic:wcis ao exereicio illegaltht medicina. 

§ 11. O pharmaceutico qne Yendm· on preparar remedios se
cretos sorá multado em lOOS o no rlolwo nas i·eincirlencias. 

Estas penas serão tamhein a]1plie:ulas hs pcs!:'oas estranhas á 
profissão pharmaceutic<t on rio rl1·n~·nisl;~ e qno •·ommetterem rt 
mesma int'racção. 

~ 12. O phaT·macentico que vender remerlios falsitlcatlos on 
llzer preparações rle morlo rlifreronto rl" prcscripto no Corlcx: 
francez, ou n:t Pharmncopé:~ hrazileira, !]Uallrlo l'ol' pnhlica<la, e 
niL1da o,.; !]IH', n:t cnmposi<:iio rios prcpal'!lrlos ollkinacs, snl,sli
tuirem unm •lr0ga por onlrn, scr:l.r> multados r•Jn too,:; o 110 

dobro nas reincitlcncias. 
§ 1::!. o pharmacentico que não e,;tiver continnanwnt8 de posse 

das chaves rio arma rio rins snhstancias toxicr1s r~n o que as confiar 
a qnalquor pes.;or1. salvo n h:-·potheso rlo art. 20, inrorrcr<'t na 
multa de lOU.'; e no dobro nas n'indrl<lllrÍ:lS; <loYr'nd<> ser c•.~nsi
derado nas conrlir;ões rio~ li0 rln presente a di,!.!'•\ si a int'racção 
se yerificar mais rlc rlnns vozns. 

~ 14. O plmrmaceutico qno se oppll'~r>r ao oxa ntn ria rr'spoetiva 
pharmaeia, quando c»t.e ror exigido pela antorid:or\n sanit:\l'ia, 
incorrerá na mnltu <lo 200~ c sBri~ oh1·i~·ado a t't·r~lwr o o~ ta l~r31e
cimento, ni\o podendo reabri l-o sem li~en<:a <lo rli1·edor •la Dire
ctoria Sanitaria, qne manrlarit prnrer\er n:t pharmacia a exnmo 
semelhante úquello qne o rtr! .. li',~ 2", rlc>tPr'nJin:t p:l.l:;t as pitar
macias novas. 

Art. 25. Nenhuma riJ·ogari:t se pocterá estahelr1cer na Ca.pital 
Federal som prévia licençr~. rio dirc>ctot· ria ltcp:~rtki'io. A 
licença será req ncrida. pelo dono da drogaria, 'I ne :1 pecscnt:wá 
,os documentos necessarios para prova de sna i•loneidarlr~ pessoal. 

§ I.o As drogarias terão por tirn o cnmmorcio de <lrogas, 
preparados olfioinaes devirlamente autorisados, utensis de pilar
macia e apparelhos de chimica, sendo-lh0s ahsolntamente inter
dicto todo e rtnalquer acto que soja privativo r h protissão de plmr
maceutico, taes como : 

1. Aviar receitas medicas, qner rle formulas magistraos, q ner 
de preparados olfieinaes; 

11. Vender ao publico qualquer snbstanci:t loxiP:t, mnsmo em 
nesos medieinaes ; 
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III. Vencler a particulares, em qualquer dôse, substancias 
medicamentosas. 

!'i 2. o Os droguistns só podem vender su' stancias chimicas a 
pha:·m~cruticos e indu~triaes, exceptmulas as de uso orJinario 
e inoll'ensivo, eonstantes da respectiva ta!Jclln, as quaes poclerão 
srr vewlidas ao publico. 

!'i:\." llnvel'i"io o,; tli·oguistas registrar em !ivJ'O especial, que 
SeJ'(t ruhl'icado pel;t autorithttle H:witaria, as snhstancias que 
vmHlerem para fins industriaes, mencionando o nome, residencia 
e industria do compratlor, thta da venda e fJUantidade da sub
stancia vendida. Só serito vhliclos 0111 .Tnizú os livros fJUO tiverem 
:1 •lita ruht·ica. 

~··L" Nenhum th•ogni:;ta potlerit annunciar á V0IH!a prepa
rados ollicinaes quo não tenham sido npprovar.Ios pela Djredol'ia 
S:1 nitaria. 

!'i 5. o Os propamdos omcinn.es importados do estrangeiro não 
poderão sor vonditlm~ semi iconça da. Directoria Sanitaria, e cumpre 
aos drognist:1s solicit:tr a mosm:t licença, fornocoJHio it Diroctoria 
a rJI!HIII.itltrle dos ditos pl'opnrados q1w foi' necessaria para :t 
:malyse. 

At·t. :!G. ,\·~lojas elo instrum;ntos •lo cirnrgi:t ,-, ahsolntamonto 
in t•·rdict.n o commercio de drogas o J'emedios. 

:\l't.. '.!7. N:1s visitas its di·n;,:<lrias, a antm·irl:t•lo sanitari:t ve
rili<':lt'(l cT!ida<losamentc si·o clisposto 110 art. 2:J, ~~ 2", ~·. 4• e 5•, 
t'l ohs,·n·:uJo; o, 110 c;1SO do inl'racção', qualquer que seja ella, 
in1 porú a. mui ta de 100$ e tlo dobt·o nas reincirlencias. 

,\rt. 28. ~i encontrar nas drogarias substancias alteradas ou 
fahilic:1o~las, imporá a mult:i do artigo antecedente e mamlarh 
inntilisar a droga alterada ou 1\tlsificada. 

Art. 20. Nas lojas de instrumentos de cirurgia a autoridade 
~:mitflria indngarú si o dispo-;to no art. 2G é cumprido; e, no 
caso n••gativo, imptH'h a multa <lo 100~ o do dobro nas reinci
cl:•n<'i:ls . 

. \rt. :lO. Nenhum e~tabelecimonto, excepto as pharmacias e 
drogarias, pDdiJI'it vender medicamentos e tlr·ogas, sob qualquer 
prr\lexto que soj:t, incort'oJHio os infractores na mnlta de 100$ e 
do doiJro nas rcincittoncins. 

Art. :n. Serito examinadas, com a maior frequencia possível, 
<IS ph:wmn.cias tJ clt·ogaria.s existentes na Capit:tl Federal, veri
licando-se si possuem licenças legaes o os livros indicados na 
respectiva tabella, o vazilhame e os medicamentos necessarios, 
e rn·onunciantlo-se sobro a fJUalid:tde destes. 

~ I." Será en !regue ao tlono da pharmacia ou drogaria vi
sitadn, um certilicado rl~ visita, tirado de livro de talão, no qual 
S8 rlr)claro estnr o ostabelllcimonto nas condições exigidas pelo 
lJI'OSflnte r ~.~·ulamonto, ou nâo satisfaz'lr aos requisitos legaes, 
c:t~o em fJIIO intlic:u·-sr-hilo nll certitlcado os factos ou vicios en
contmcln~, mat'c<,n<lo prazo rlontro do qnal deverão ser cor-
rig-idos. · 

'!'i 2." Será Jlsc:tlizar_Ll, a qualidade das drogas e preparados 
mo<lkiuaes importados, fúra e rlontt·o da All'andega, deYemlo, 
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neste ultimo caso, quando houver suspeita de falsil1cação. en
viar ao competente laboratOI'io, para a devi• la analyse, ns a mos
tras dos prorluctos sm;peitos, m•,tliaute antorisação do iii:-:I'''dOL' 
da Alfandega. 

§ 3.• As attrilmições de que trata este artigo, -por p~trte da 
autoridade sanitaria, serão desempenhadas pelos pharmaccutico::; 
da Directoria. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕF.S GEltA ER 

Art. 32. O director da Directoria Sanitaria OI'g'<miz~wú. o snb
metterá à approvação do Governo os reg-imentos intnmo~ •le 
sua Repartição e dependencias. 

Art. 33. As infracções deste regulamento, a que não e>'tiver 
comminada pena especial, serão punidas com a nmlt:t u•) :!O~ a 
100$, dobraàa nas reincirlencias. 

Art •. 34. Totl:ts as multas comminadas neste rcg-ul:nnento por 
infracção tle suas disposições sel'i'ío cohratlas e proct,~s:uhls do 
accordo com o disposto nas leis e tleet·eto:> qne rr.gula.m o PX
ecutlvo fiscal da Fazentla Federal. 

Art. :J5. gmqu:mto não puder ser instal1:11lo n:1 prol'ria Di
rectoria Sanitaria um laboratorio de~tinado e:.:cln~iv:unente ás 
analyses dos productos pharma,:euti~os, cnJ's lic•mças !'orem 
solicitadas, e dos appl'ehen•lillos por suspeito-;, fat·-su-hi'íu aqndl:ts 
no Lahoratol'io Nacional de Analyses. 

AI't. 36. O p!'esente regulamento tora plnna cxecm;ito logo 
que pelo Congres;;o Nacional for· conce1lido o pre~iso eredito. 
Neste ínterim continuarão a ser desempeah:uloo; os ,.;erviços a 
cargo dos funccionarios que deixaram de ser transf'eriLks it 1\ln
nicipalidade, e dos que forem nomeados em commissão. 

Art. 37. Os directores dos ltospit:ws de isolamento •te São 
Sebastião e Santa Barbara organizarão os respedivo~ regimento:; 
internos, que serão approvados pelo ministro, metliantf, infor
mação do ,Jirector da Directol'ia Sanitaria. 

Art. 38. Ficam revogados o regnlnmento a que se refe1·e o 
decreto n. 169 de 13 de janeiro de l8flO fl ma i~ disposiçües em 
contrario. 

capital Federal, 17 de dezembro de 189'2, 4° da Repnbliea.
Fermmdo Lobo. 
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DECRETO N. 1173-DE 17 DE DEZEMBRO DE 1892 

Concede á Companhia Brazileira Torrens auto.risac:.ão par:t construir obras de 

l!Jel11or:uuento no pruto da Vict~,ria, EsUvln do E~pirito Santo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendondo ao qno requereu a Companhi:t Br·azileit•a Torrens, 
cotwedo-lhe autorisação, com os onus e vantagens da lei n. 1746 
do 1:~ de outubro de 1869, para estabelecer no pot·to d~t Victoria, 
do Estado do Espírito Santo, um systema de cites de atracação 
pam grandes navios, com os rospcctiYos armazens e mais acees
sot'Íos, observadas em rola<;;ão á. presente concessão as dausnlas 
que com este b~•ixam assignadas pelo 1\fini:>tro de Estado dos 
Negot~ios da I!lllustria, Viação e Obras I'nhlic<ts, que assim o faça 
executar. 

Capital Federal, I7 de dezembro de 189'!, 4° tb Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Se1·zerlello CmTíia. 

CJlausula~ a que se refere o decreto 
n.. 11.?'3 desta <lata 

E' concedida autorisação á Companhia Brazileira Torrens para 
estabelecer entre o edificio da Alfandegn. e o Jogar denominado 
Capixaba, na cidade da Victoria, do Estado do l~spirito S:lllto, 
um systema de cáes de atracação para grandes navios, com os 
respectivos armazons para guarda das mereadorins, a pparelhos 
aperfei•;oados pam carga o <lescarg;t dos navios e as linhas 
ferreas necessarias ao serviço dos guindastes e dos armazcns e ao 
transporte das mercadorias ao longo do caes e em ligação com as 
estradas de ferro que vierem ter ao porto ria Victoria. 

Il 

A Companhia. Brazileira Torrens fará a dragagem do banco 
da Barra, abrindo um canal convenientemente balisado na 
d irecção que for aconselhada pelos estudos respectivos e que se 
prolongará até á entrad:t do porto em frente a cidade, cow a 
largura mínima de cento e cincoenta (150) metros e profundidade 
nunca in fedor a sete metros e cincoenta centímetros (7m,fiO) nas 
marés mínimas. 

III 

F<trit tamuem a dragagem de toda a parte do porto fronteiro á 
cidade, dando-lhe a mesma profundidade referida na clausula II. 
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IV 

Construit·á entre a ilha do Boi e a ponta. do Sútt as obras que 
melhor convierem, em vista dos estwlo; <loftnitivns, p:tra as~o
gurar o maior volume de aguas a.o canal da ll;trra. 

v 

A Companhia Br;tz!leira. Torrens terá o uso o g-oso <las obras 
de que trata a clausula I, pelo prazo tlc cincoent:t (50) annos, a 
contar da dat.t da c<:>nclusão das mesmas olm.ts, com os onus e 
vantagens e;;tab9cidos pel<t lei n. 174li tle l:l <le ontuhro tlo 
1869 e de accordo com as ostipnlaçõcs constnntcs rias prcsontcs 
clausulas. 

VI 

Findo o prazo da presente concessão. rovcrtoriío para '1 llnião, 
sem indemnir,ação alguma, em hom c perftüto f'Stado tlo conser
vação, todas as obras executadas, prerlio~. tet·r·ntws, :lppnrelhos, 
material fixo e rodante, drag,,s, batelões, lanchas c mais acoes
sorios dos serviços dos cães o suas dcpemle::cias. 

VII 

Só serão emprehentlidas as obras refori,In,; nas clausulas 1 
a IV depois de approvatlas pelo !lovet·no Fedel'i\1 a~ resl'ectiYns 
plantas e orç.tmento e ,;ens detallt<'S. 

A companhi:t mini~trarit it lismtlização pnt' parto do Uovor11o 
os esclarecimentos e dados complementares, que lhe forem re
quisitados, para. inteira comprettensão do,; planos e orçamentos. 

Ylll 

Os estudos definitivos, a planta g·era.l das obms intlicamlo a 
direcÇ<"í.o, extemão o largura dos cáes, eúilit:ios, vias ferreas, 
rampas de accesso, escadas e outras construcções serão snh
mettidos á approvação do Governo, acompanha<.lo~ dos respe
ctivos o:•çtmentos, especilica~ões, memori:L de~criptiva e justifi
cativa, e mais detalhe,; necessarios it pel'li~ita c<lmpreltensão rlo 
projecto no todo e em suas partes dentro tio prazo rle snis ((i) 
mezes, contados da data d;t assignatnra do contracto re~pecti r o. 

Conjunctamente com a planta geral, e n;t mesm'l. e,;cal:t, serit 
apresentatla a planta hydrog-r;tphir.a do porto dnsrl" n riacho 
de Santa l\lari<1 ató it lmhia Jo Ewir·ito S:lllto inelu,;ivn. 

A escala sor:i. de l: 1.000. 
As cotas de profundidade serão acomp:mha1las da intlica.ção 

do estado o constituição do terreno rlo fnndo. 
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As plantas, alç:tdos, córtes, pro.iectos detalhados dos cá.es . 
armazens, apparelhos hydr,wlicos e outros, e SU<tS pertenças, 
serão submettirlos a appt·ovação do Go1•erno dentro do pr:tzo de 
de~ (lO) mezo:;, contados da rhl L rln contr:tcto. 

os planos e projectos det:t.lhados s•)rii•) rlesenharlos na escala 
de J:IOOe 1:10. 

Apresentarit igualmente a concessionaria uma planta geral 
'as obras na escala de 1:5.000. 

IX 

O alinharnonto externo •los c:'tc~ seriL dotet·minarJo em vi;;ta 
dos estudos definitivos, de mot!o quo attenda o mais possível ao 
!'r)gimen do porto • 

.r unto a esses cáes serit mantida a. mesma profundidade consi
gnada na clausula li. 

Os cites serão providos de frades (bollm·rl") o escada,; do 
ferro. 

SeriL reserva•la ao longo do caes uma largura mínima do vinte 
(21_1) metros destinada ao movimento das me!'cadorias e set·virl:t 
pnr linhas fert'ens o pelos cnmpotentPs gnimlastes hyriJ·:llllkm;, 
seguindo-se-lhe os galpões c armazen~. 

Es~o.; galpõos <) arma:wns Cornmrão gt·npos isolados com :t cx
tnn:'iio tllaxima tio dnzcntos (:!00) mett·os. 

,\ separação dos grupos será feita por meio de ruas da largura 
minimn Lle quinze (15) metros. 

Toda a !'aixa occupada /)elos cites, ruas c armazens será calçaria 
de grossos para llclipi per o;;, cuja. conset'va•:iio licarit a cargo ria 
r·oncos~ional'ia. 

No ponto mais conveniente do caos será constt·nida uma rampa 
pnra de~emhat'f)nc o embarque de m:uleil'as, materiaes rio con
stt·ncção c outros. 

As rochas submarinas comprehcn•lidas na área a dragar e no 
canal rle accesso serão rlostruitlas pela concessionarh dentro tio 
prazo rle trcs (~) annos, contados da assignatura do contracto. 

Para manutenção das profundidades consignadas nas clausu
las 11, III o [X fará a conce~sionaria o competente serviço de 
tlragagem. 

O producto d<L r.lragagem será. aproveitado, tanto quanto pos
sível, no aterramento dos terrenos baixos adjacentes à cidade 
tia Victoria e nos existentes na parte fronteir:t ú cidarle, do 
on tro lado do porto. 

A cxpensns snas manterá a concession:tria nm systcma aperfei· 
çnarlo de illnminação na faixa nccnpada pelas nov:is constt·ucções, 
comprehendenrlo pharolctes e hoias illnminantes nos pontos apro
priados tio ancoradom·n. 
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XI 

Os estudos definitivos serão consiclcrados approvados, si no 
prazo de seis mezes, depois da sua entrega ao rcspedivu Jisc;tl, 
narla honvor· o Governo resolvido a respeito. 

Fica entendido qne esse prazo se coneitlera intert"ompido du
rante o tempo que a concession:uia levar para satisf<tzer as re
quisições de que trata a ultima parte da clausula \li. 

XII 

Si os estudos mencionados nas elausulas anterio1·cs não mere
cerem a approvnção do Governo, a conccssiunaria :tpresentarit 
novos phmos, de aceordo com as iwlkac;õcs o a ltm·ac;õo,.; por <'li o 
exigidas, o quo farit dent1·o •lo prazo do :;eh m••ze,;, a eont,,· do 
despacho a esse respeito pnhlicaclo no 1Jirt.1 irJ Of!ir·io./. Não po
dera o Governo exigir alterações nas plaut.t' modificadas con
forme as suas indicações, sinão ele accordo com a couce:;sio11aria, 
a qual estará no direito de encetar em seguida as obras, segundo 
os novos planos. 

xm 

As obras terão começo dentro do prazo de dous annos con ta• los 
da ·approvação •los estudos e deverão licat· conelnidas cleutt·o tle 
cinco annos contados dessa in.:sma cla.ta. . 

Nenhum trecho de cáes poderá ser eutregno :10 ~erviço sem 
prévio consentimento tio Governo. 

XIV 

A conce~sionaria fica ohrigada a construir nrmazens apropda
dos it guarda das mercadorias, gosando esses :n·mazeus de todas 
as vantagens concedidas (JOl' lei aos at'IIJaZells alfandegados, 
podendo a mesma concessionaria emittir warmnts. 

Os apparelhos para_o serviço desses arnmzens, bem como para 
o dos caes, serão movidos por força hydr.lUliea. 

XV 

Durante o prazo desta concessão é a concessionaria oln·iga•la a 
manter as .obras do porto e tios plnróes em perfeito e:;tado de 
conservação, reconstruindo o que for destl'uido pelll mar ; c.tben
d<!_ ao Governo mandar fazél-o por cont<t da concessionaria, caso 
nao cumpra esta esse encargo, e lançando mão, para ii;so, si 
necessario for, da receita do porto. 
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XVI 

A conr~essiomtl'ht empregará, quanto possível, material nacio
nal, inclnsivo cimento, caso al~um:t fahric:t nacional se proponha 
J'ot'nt•cel-o om ig-tues conriições de pt·eço e fJU<tliuade, a juizo 
rio li~cal rio Ooverno. 

Do-; m:1teriaes que possuir, a concessionaria é obrigada a ceder 
ao Gove••no, pelo me~mo preço que lhe houver custado, a quan
tirlado que por elle for requisitada para ompl'egae no porto da 
Victoria. 

XVll 

A conccssionaria terá o tlii'cito rle rlcsapropriar, na l'ürnm do 
doci·eto n. IGLi4 dt} 27 ele outubro de IH55, a-; propriedades e 
bemfeitol'i;n; pertencentes a particulares e que se a()\mrem em 
ton'<Jllos neces::>arios ít construcçiío das obras. 

Cessará este direito oito (l'l) annos depois ,Ja data rio decreto 
de:;t:t conce~,:fio, dependendo do Governo a sua in novação. 

Findo o pr:1.zo tia concessão t'OYrwterão para a União os torre
nos desapropriados. 

Gosara a concessiona ria tle isençiio de direitos de importação 
para o material destinado á const.rucção e conservação das obras 
constantes dos planos approvados, nos casos previstos na actual 
t.trif<t das AlJ'andegas. 

X VIII 

O GoveJ'llO Fotloral reserva-se o direito rle rosga tm· as obras 
de (]110 StJ tl'nta, na J'órma elo art. tn, § 9", tht lei n. l74G ele 13 
de ontnhro ele J8ô9. 

Para esse resg-ate, Lcm como para a reducção rias taxas, de 
qno trata o art. 1", § 5", tl:t mesma lei, serit deduzida do custo das 
oiJras a importancia que já liouv'ot· sido amortizada. 

XIX 

A concessiona.ria ter:'t prefeJ'encia, em igualdade de condições, 
para execução tle oiJrás semelhantes, que durante o prazo desta 
concessão se tornarem necessarias no porto da Victoria. 

XX 

Incorrerá a concet-lsionaria na multa de um conto de réis 
(I :000$000) por mez de demora om apresentar os estudos ou em 
encetar a construcção das obras nos prazos fixados. 
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XXI 

Em multa igual ú ua clau;;ula anteriot• ilH·ot·r·et·it J;ur moz <t 
concessionaria, ~i depois de iniciada:; as obras for a sua ex~Jcuc;ãn 
suspen::;a por mais de tres (J) mezm;, ou r.::tardada •. em ~IJ~t<t do 
prazo para a sua conclusão, !!ai v o ca,.;o de !orça mawr, a JUIZo do 
Governo. 

XX li 

A concessional'ht fica ;;ujeita it multa rle tre;; conto,; tle rói,.; 
(:3:000$000) por lllC"- ttuc exceder do prazo lixatlo á.conclnsão da,.; 
obras. 

X 'XIII 

A concessionaria terá o direito tle cobrar pelo::; S<'L'viços pre
statlos em virtude dtt presente concessão, na l'Út'IIJa da lei n. 17,16 
de 1:~ de outubro rle 1869, as seguintes taxns : 

1. o Pela carga e deEcarga de niercadol'ias P quac,.;qncr g-cneros 
nos cites que po>snir: tlesde um ate det. reis, no ma·ximu, put' 
kilogrmnma; 

2." l'or dil\ e por metro linear de cnes occupauo por navios a 
vapor: betecentos réi:; paPa o~ duns primcit·o,; tlias o novoceutos 
réis llara os snhsequentes ; 

3." l'or rlia. e por melt·o linear decacs OL'C'Ipado put· navio~ nilo 
movi. los a vapor: quinhentos reis ; 

4." Por tonelada. metrica de :u·qne<H;iio uo,.; navios que enlt·a
rem no porto, na razão 1la carg:L e de~carga quo lizerem: cento 
e cincoenta reis, independente t.las outras taxas. 

5. 0 Por mez ou fracção tle mez e p<H' kilogr:1mma de merca
doria ou quaesquer genero~ que até ao pór do >'Ol dn dbt da carga 
ou da 1lescarga não houverem si<lo retira,.lo . .; do:> ci~JS pcl<t> pat·tes 
interessadas: dons réis. 

A concessionaria é obrigada á guarda de taes geno!'OS ou mer
cadorias e a recolhel-os aos seu~ armazens, ~i dcnlt'o de qua
renta e ·oito horas da carga on descarga não !'orem rt~clamados 
11elos interessados ; 

(i. 0 Os navios costeiros que entrarem no porto para rec::l,et' 
ordens, fazer ngnacln, ou para outro qiHtlqnct· tini e não descm·
regarem, pngnrão a taxa de cincoentn. mil ruis sondo d<! vela e 
cem mil réis :;endo vaJ,ores. Os twnsntlunticos em tal caso 
pagarão duzentos mil réis. 

São isentos uo pagamento de qnalr)lwr taxa o:; navios entrado~ 
em arriba1la, os que condU7.irem tropas, mantimentos ou petre
chos bêllicris do Governo Fmlern I, a",;im como a:; embarcaç;ões do 
guerr<t e as que tran~portarcm ~~·,mente innnigrantcs para o ter
ritorio nacional. 

São isentas de pagamento de taxas relativas á carga e des
carga as bag-agens t.\e pass:~geiros, assim como de taxas rela-
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ti vas ú atracar;ão os IJotes, escnl ercs e outras emharcaçõo~ mitHIM 
de rrualqner systrm1a e as rrue pertencerem <t mwios em carga ou 
descarga no porto. 

Fica entendido que as taxas antorisatl<tS a cobrar pela pre
sente clausula ~ú p:Hic!'iio ~et' percr~hitlas it pt•oporr;ão quo fot·em 
sewlo ntilisatlos os tr-aiJalltos execul<tdos pela concessionaria. 

O (iovorno não tetn responsabilitlatle alguma pam com a con
ces,iomu•ia. pela importaneia total do [H'otlncto das taxas autol'i
s:ula~, quanto ú maior ou menor remunera<;ão que dellas resulte 
par;t o capital empregado nas ouras, resalvado porém o seu di
reito a. exigir a reducção das tarifas a que se refere a clausula 
St'g-uinte. 

XXV 

L";.;o que o juro rlo capital etnpt·e;;:ulo na~ obras excetlor a 
rlnze pot· cento (l'!",f,), :serão t'<Wbtas as l:lrif'as da t'Oncessiona
l'i<t par·:t roduzit·em-~e n,; L1xas cobradas 1le modo n que o seu 
maxinw attinja apeua~ a•[nellc limite de •luzo por cento de ren
dimento do capital. 

X:i..\'1 

A coucessiouaria tcrú o dit•tlito de colmll' a taxa de armaze
nagem actualmcnto cobrad<t pelas reparti~;ões liscae~ o bem assim 
a tias capat:uia,.; dtt Alfandega, cujo serviço ,;e oht·ig<~ a eJrectuar 
de confot'midade com os regulamentos o in~h·ucções que o 1\linis
tcrio dn Fnzenda cxpedit· pat·a f'SiaiJelecer as relações da conces
siollat·ia com os empregados da Alfandega. 

Fic;t expresso que não havera dupla cobrança do taxas, de
vendo cessar pela Alfandega <t courança das que passarem a 
pertoncot' a concessionaria. 

XX VII 

Não será permittida a ntrao,tção de navios na parte do caes 
frontoit•a ú Alf;uHleg<t sinão quando tiverem •le 1loscarregar 
JLJCr·catlot·ias destinadas aos llrmazens dessa repartição publica. 

XXVIII 

A courossionaria poderá fazer todos os serviços referen tos a 
esta concessão, ou qualquer delks, por preços inferiores aos das 
tarifns approvadas pelo Governo; mas (le modo geral e sem ex
copções em favor, ou prejuízo de quem quer que seja. Essas 
IJaixas tle preço far-so-hão eJI'eetivns com o consentimento do 
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Governo e depois de publicadas por annuncios atlixarlos O?S esta
belecimentos rla concessionarht e insertos nos jornaes. SI a cou
cessionaria fizer serviços por preços inferiores a:os das tarifas 
appr·ovarlas sem pr·eencher·. torlas essas rel'eridas conrli_ções,,? Go
verno po•ler:'t mandar apphcar as mesmas rerlueções a tarifã dos 
mesmos serviços, e os preços assim reduzidos não mais po•lerão 
ser· elevados. 

XXIX 

O serviço das mercadorias, uma vez oíl'ectuada a carga ou 
descarga, ficará sujeito it liscalização da All\uHio:.;·a, que dartt á 
concessionaria as inst!'uc~õe;; convenientes, de accordo com o re-
gnhtmento do serviço. ' 

Ficará a mesma concessionaria sujeita, além disso, ús obrig-a
ções que os regulamentos tiscaes impoem aoo; arlministr:Hlores de 
tr:tpiches alfandegados, nas partes em qu·} lhe for·em applicaveis, 
pela guarda, conservação e entrega das mercadorias recebidas nos 
seus armazens. 

XXX 

Serão embarc:\<los e desembarcados gratnitamento nos estabe
lecimentos da coucession:wia quae~quer sommas de •linheiro 
pertencentes quer á União, que1· ao Esttvlo do EspiJ'ito Santo, 
as malas do Co1Teio e as bagagens dos pass,1geíros civis e mili
tares, assim como o~ immigrantes o suas bagagens, cnJ-renclo 
po1• conta da concessionaria o tmnsp01'to rlestcs ultimos do borrlo 
para os vagões elas vias ferrem; que viet·em ter ao porto da 
Victoria. 

XXXI 

Em caso de movimento de tropas, poderão estes utilisar-se dos 
cáes e mais estabelecimentos da eoncessionaria. para. o embarque 
e desembarque, sem ricarem sujeitos ao· pagamento de taxa 
alguma. 

Deve, outrosim, a concessionrrria facilitar por todos os meios o 
serviço da União ou do Estado, dan•lo-lhe preferencia para o uso 
dos seus apparelhos do caes; senclo este serviço, todavia, inde
mnizado. 

XXXII 

Os serviços d:1 presente concessiio serão fisc:-tlizados por um 
engenheiro da Inspectoria do Di-;tricto de Portos Maritimos re
spectivo. Para pa.g;tmento dessa tiscaliz:tçito 0ntr 'rá a concessio
naria para o Thesouro Federal adeantaclamente por semestres 
com a quantia de quinze contos cle réis (15:000$000) annual. 

Essa fiscalização e os onus a ella referentes começarão desde 
que a concessionaria der principio aos estudos de que tratam as 
clausulas 11 e I V. 
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XXXIII 

Para o computo do capital sobre o qual se deverá contar a 
porcentagem da renda que for arrecadada pela concessionaria, 
em virtude da presente concessão e de motlo a s:ttisfazer o !lis
posto no art. 1°, § 5•, da lei n. l746de 13 (\e outubro de 1869, 
sempre que for necessario e o requisite o engenheiro fiscal, 
serão presentes a este e ao representante do Thesouro Federal 
designado pelo ministro dos negocios da fazenda os balancetes e 
mais documentos concernentes á receita e despeza. Nessas oc
casiões serão registradas pelo engenheiro fiscal as actas, que 
farú lavrar, reproduzindo-as em tres vias, para serem remettidas 
aos ministros da industria, viação e obras publicas e da fazenda, 
ficando uma no archivo da concessionaria. 

XXXIV 

As questões que se suscitarem entre o Governo e a concessio~ 
naria serão decididas por arbitramento, na fórma do § 13 do 
art. 1° da lei n. 1746 de 13 de outubro de 1869. 

XXXV 

A concessionaria fi~ l!lujeita, em tudo que lhe for applica.vel, 
aos regulamentos approvados J>elos decretos ns. 1930 de 26 de 
abril da 1857 e 5837 de 26 de dezam.bro de 1874. 

XXXVI 

Na época fixada para terminação desta concessão, as obras do 
porto e suas dependencias deverão achar-se em bom estado de 
conservação. 

Si, no ultimo quinquennio da concessão, a conservação das 
vias ferreas, edificios, obras do porto ou a dragagem for des
curada, o Governo terá o direito de executar aquelle serviço por 
conta dâ receita da companhia. . 

XXXVII 

Pela inobservancia das clausulas da presente concessão po
derão ser impostas á concessionaria, ·pelo engenheiro fiscal, com 
avprovação do Governo, multas des•le duzentos mil réis (200$000) 
até cinco contos de réis (5:000$000) o o dobro na reincidencia, 
snndo a importancia das multas de•luzida tia caução de trinta 
contos de réis (30:000$000), que, em títulos da divida publica, 
terá lle depositar a concessionaria no Thesouro Federal para 
garantia tia fiel execução do respectivo contracto antes da sua as
signatura, caução que a concesswnaria integralizará, sob pena 
de caducidade da concessão. 
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A caducidade importarú. a cessação do uso e goso da concessão 
em todas as suas partes com relação a to•los e quaesquor favo!'es 
inherentes ; quanto ás obras realizadas, o Governo as adquirirá, 
nesse caso, si assim julgar conveniente. 

XXXVlll 

A concessionaria fará dirigir as obras por um engenheiro de 
reconhecida capacidade e experiencia. 

XXXIX 

Serâ considerada sem efieito a presente conces::;ão e a concos
sionaria perderá a caução depositada no Thesouro, si deixm· de 
àssignar o respectivo contracto na Secretaria dt3 Estudo dos Ne
gocios da lndustria, viação e Obras Publicas no prazo de ses
senta ( 60) dias, contados da data da publicação deste decreto no 
Diario Ufficial. 

C.-.pital Federal, 17 de dezembro rle 1892.- Ser:;;cddlo Corri;a. 

DECRETO N. 1174-DE 17 DE DEZE~!HRO Di' l8<J2 

A pprova, eoUt moUiticn.ç-.õ.-~s, os estnclo~ Ur:tllniti\ros 1la prilJieira sec1;:i:o ela. Es

trada do l•et·ro d1~.s. l•'rant~isco X.n.viPr :l.ll Unulln('-t't'io, votnprehcnclida entre 

n. pttr:tcln 1b :\Jnngneit·n. e n. PSt:t•;ão ele DPlr:tu. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unirlos do Bmzil, 
attendendo ao que lhe requereu a Empreza Industrial de Melho
ramentos no Brazi.l, cessionaria da Estrada de Ferro de S. Fran
cisco Xavier ao Commercio, resolve approvar os estudos defini
tivos da 1 a secção, comprehendida entre a parar.la da Mangueira, 
e a estação de Belém, da Estrada de Ferro Central do Brazil, 
observadas, porém, na locação da linha as modificações em re
lação ao traçado e alteração do grade, feitas nas T>lantas que com 
este baixam rubricadas pelo cheft3 interino da l" Directoda das 
Obras Public:t<;, sendo, a contar desta data, fixado em 6() dias o 
prazo para o inicio das respectivas obras de coustrucção, >;oh pena 
tle caducidade. 

O Tenente-Coronel oDr. lnnocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o faça executar. 

Capital Fetleral, 17 de dezembro de 1892, 4" da J{epublica. 

FLOUIANO PEIXOTO. 
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DECRETO N. 1174 A- Dl' 17 DR DEZE111BRO DE 1892 

lJà nova redac~ão à clausula X das <JHO baixaram com o decreto '" \177, de 5 de 
agosto de 1XCJ2. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attemlendo á conveniencia de regularisar os termo:; da concessão 
feita pelo decreto n. 977, de 5 de agosto de 1892, á Companhia 
Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, para o prolonga
mento de sua linha ao porto de Santos, resolve substituir a 
clausula X das que baixaram com o referiflo decreto, llela se
guinte : - E' considerada de interesse geral da União a linha 
das presentes condições. 

O Tenente-Coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, Ministro 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 17 de dezembro do 1892, 4" da Ropublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

SeJ·;;etlello Con·í:a. 

DECRETO N. ll75 - DJ<] 20 DE DEZEMBRO DE 1892 

A pprov:t a refnrmn. dos estatutos ria Companhia. Agricol:t c Commercial do 
Brazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos. Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Agrícola e Commcr
cial do Brazil, devidamente representada, resolve approvar a re
forma dos seus estatutos, de accordo com as alterações votadas 
em assembléa geral de accionistas, realizada em 4 de novembro 
ultimo e que com este baixam ; ficando, porém, a companhia 
obrigada a cumprir o disposto no art. 6° do decreto n. 164 de 17 
de janeiro de 1890. · 

O Ministro de Estado dos Negocias da Industria, Viação e Obras 
Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 20 de dezembro de 1892, 4" da Ropublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Limpo de Abreu. 
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Alteracõcs uos estatutos ua Companhia Agrícola c 
Commercial llo Brazil, a que se refere o decreto 
n. 1175 de 20 de dezemliro lle 1892. 

Art. 1.• Substitua-se pelo seguinte: 
A socleda•le anonyma •lenomina•la Companhia Agrícola e Com

marcial uo Ht•azil, constltui<ht em ll uu março •lc lS'Jl, r!lforma 
os seus estatutos, que são substituídos pelos presentes. 

Mesmo artigo, paragrapho unico. Substitua-se a palavra
passa- por- continua. 

Art. 3", 2.• Supprimam-se as palavras- de generos ali· 
menticios ou outros. 

Mesmo artigo. Supprimám-se os ns. 5 e 7 uo mesmo artigo, 
alteran,lo-se a ordem dos respectivos nnmeros. . 

Art. 5.• Substitua-se pelo seguinte: 
O capital da companhia fica reJuzido a 2. 000:000:';, uiviuido 

em 10.000 acções no valor nominal de 200.$ cada uma, verteu
cantes aos actuaes accionistas, sendo as cautelas de acções, com 
50% realizados, substituídas por outras de acç.õe:> integralizadas 
na proporção de duas daquellas para uma destas. 

O referido cRpital podara ser elevado pm· deliberação da assem
bléa geral e proposta da direl'toria,. de a•~cordo com o conselho 
fiscal, sendo preferidos nns distribuições das novas a"ções os ac
cioni,;tas então inscl"iptos, observadas as lH'esct·ivções legaes. 

Mesmo artigo, § 1.• O augmento a que se retel'e o presente 
artigo poderá·ser realizado de uma só vez ou em prestações de 
10% no minimo, nas épocas determina,tas pela directoria. 

Art. ·s.• Incluir as palavras - e vice-versa. 
Art. lO. Supprimam-se as palavras·- ou na agencia que a 

directoria crear na capital do Estado de S. Paulo. 
Art. 13. Em vez de-seis-diga-se-tres. 
Mesmo artigo, § 6.• Diga-se- Os Llirectores vencerão o lto

norario mensal de 500$ cada um. 
Mesmo artigo, § 7. • Substitua-se pelo seguinte - O movi

mento das operações diarias (.la companhia sora fiscalizado por 
dous directores, sendo válidas as deliberaçõe,; accordes que clles 
tomarem. 

Mesmo artigo, § 8.• Substitua-se peio seguinte- A directo
ria cscollterá dentre si, no acto de ser cmpo~~ada, o prc~idente, o 
secretario e o thesonreiro. 

Art. 15. Em vez de- tres- dig-a-se- <lous. 
1 Art. 17. Diga-se- Compete ao thu~ourciro, alum das nttri
buições do seu cargo. 

Mesmo artigo, paragrapho unico. Substituir o secretario nos 
11eus impedimentos momentaneos. 

Art. 19. Supprimam-se as palavras- ou na agencia em 
S. Paulo. 



ACTOS J>O POJ)f\n RXF.ClTTIVO 1109 

Capitulo 7•, diga·Se- Do fundo de reserva e dos dividendos. 
Art. 29. Em vez de-5 %-diga-se-IO%. 
Art. 30. Supprima-se • sendo substituído pelo art. 31, que 

passa a ser :30, alterando-se tamlJom a ordem .dos artigos se
guintes. 

Art. 32. Em Iogar dos dons fundos- diga-se- o fundo at
tingit'. 

Art. 34. Em Jogar de- derlnzidas as quotas dos fundos rle re
serv:t c rlrl rbte!'iol'amento- di;;a-so- rlmlnzirla a quot:t rio fundo 
r lo resorva -o om lo;;ar do- 25 °/,- diga-se- í!O "lo· 

Em asscmblt':t geral dos accionistas da Companhia Agrícola 
Commcrcial do Brazil, no l~io rlo Janeiro, 4 de outubro Lle 1892. 

Rio, 4 de outubro de 1892.- Antonio da Silva Ferreira, presi
rlento.- Jose Fen·eira Alcuri•<-, secretario.- Joaquim de Sou.tJa 
llfaia, secretario. 

DECRETO N. 117G- DE 23 DE DE:hmmw nE lR92 

Dcslig-1 <l:t Inspectnria floral d:t Instrncção Primaria e Secundaria da Capital 

FetlP.I';tl o Rorviço rlo ensino secnndn.l'io :t cargo 4ln. União. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
á vista do ll!sposto no art. 58, lettra. F, da lei n. 85, de 20 de se
tembro ultimo, resolve desligar da lnspectoria Geral da lnstrucção 
Primaria e Secundaria da Capital Federal, a contar de 1 de ja
neiro rio anuo proximo futuro, o serviço rio ensino secundaria a 
cargo da União. 

Revognm-se as disposições em contrario. 
Capital Ferleral, 23 de dezembro ~e 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1177- DE 23 DE DEZEMBRO DE 1892 

E~tingue o Conselho Dir·ector da lnfttrucção Prima.rin. eSccunr1~nia do Di~tricto 
Fednral. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos rlo Brazil, 
ít vista do disposto no art. 58, Jettra F, da lei n. 85 de 20 de se
tembro ultimo, resolve extinguir o Conselho Director da In-
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strucção Primaria e Secundaria do Districto Federal, creado (; 
organizado de conformirlade com os arts. 52 e 54 do regulamento 
approvado pelo decreto n. 981, de 8 tle novembro rle 1890. 

Revogam-se as tlisposições em contrario. 
Capital Fetleral, 23 de dezembro de 1892, 4" da Republica. 

FLOlUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 

DECRETO N. 1178- DE 23 DE DEZEMHIW DE 18!J2 

Approvn. o reg-ula.tnento dl) Pt•,lag-ogimn. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estado:; Unirlos do Bra?.il, 
usando da autorisação facultada pelo art. 3" n. lll tla lei n. 26 
de 30 de dezembro de 1891, resolve approvar o regulamento tlo 
Pedagogium que a este acompanha. 

Revogam-se as rUsposições em contrario. 
Capital Federal, 23 de dezemuro de 18\J2, 4" <b Rcpuhlica. 

fLORIAi"O PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

Regulamento paraoPedagogium da Capital Federal 
da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
a que se refere o <;lecreto n. 1178 desta data 

CAPiTULO I 

DO FIM DO PEDAC\OGIU~I E SUA OR11ANIZAÇ'ÃO 

Art. 1."0 Pedagogium tem por fim: 
Constituir-se o centro impulsor das reformas e melhoramentos 

de que carece a educação nacional, o!Ierecendo aos professores 
publicas e particulares os meios de instrucção profissional, a ex
posição dos melhores methodos e do material de ensino mais aper
feiçoado. 

Art. 2.° Conseguirá este fim mediante : 
a boa organização e exposição permanente de nm museo pe

dagogico; 
conferencias e cursos scientificos adequados ao fim da insti

tuição ; 
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gabinetes e laboratorios para o estudo pratico de sciencias plty
sicas e historia natural ; 

concursos para os livros e material classico das escolas publi
C..'1S primarias ; 

exposições escolares annuaes ; 
im;tituição de uma classe typo de desenho e de otficinas de 

tl'abalhos mttnuaes ; 
publicação de uma Revista Peda,qogica. 
Art. 3. o O estabelecimento é subordinado ao Miuisterio da 

Justiça e Negocias Interiores. 
Art. 4. 0 Terá os seguintes empregados: 
I Director; 
1 Sub-directorsecretario; 
l Escripturario; 
l Conservador, 
1 Mestre das o1Hcinas de trabalhos manuaes; 
1 Porteiro; 
Serventes. 
O director, o sub-director secretario, o escripturario, o conser

vador e o porteiro serão nomeados pelo Governo. 
O mestre das officinas e os serventes serão nomeados pelo di

rector. 
Art. 5. 0 Todos os empregados são subordinados ao director e 

cumprirão tielmente os deveres marcados no regimento interno, 
organizado pelo director e upprovado pelo Governo. 

Art. 6." Os· empregados do Pedagogium perceberão os venci
mentos indicados· na tabella annexa. 

Paragrapho unico. O porteiro residirá no estabelecimento. 

CAPITULO 11 

DA EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO MUSEO PEDAGOGICO 

Art. 7. o A exposição permanente do museo pedagogico com-
prehenderá: 

A bibliotheca pedagogica com uma secção circulante ; 
A bibliotheca escolar ; 
A collecção de documentos administrativos, legislativos e 

estatísticos nacionaes e estrangeiros, concernentes ao ensino 
primaria e secundaria ; 

Trabalhos classicos de professores e alumnos ; 
Material de desenho; 

" geographico ; 
» de sciencias physicas e historia natural ; 

Collecções technologicas, museos escolares, modelos, planos 
ou simples desenhos de edificios, mobilias, utensílios, instru
mentos e apparelhos escolares. 
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Art. 8. 0 O museo pedagogico poderá ser visitado, durante o 
anno lectivo, todos os dias uteis das lO horas da manhã ás 3 da 
tarde. 

Art. 9. • Na sala de leitura, annexa á bihliotheca, haverá 
jornaes e revistas referentes á instrucção, c:.talogos do livros, 
do material de ensino e um guia do visitante do musoo. 

Art. 10. Nesta sala serà permittido aos editores e fabricantes 
expôr durante um mez as olJras de valor rlidactico, que deseja
rem tornar conhecidas. 

Art. li. As obras que, no fim do prazo concedirlo, não forem 
reclamadas pelos expositores, serão proprierlarlo rio lllii80il. 

Art. 12. A bibliotheca circulante, para o empt·ostimo gra
tuito e temporario, em domicilio, da~ obras que exigem leitura. 
meditada e reflectida; terá um catalogo especial, que será en
viado gratis a todos os professores publicos d:t Capital. 

Art. 13. Para obter o emprestimo bastnr(t quo o protnndonte 
otl"ereça sufficiente garantia ao llirector do Perlagogium. 

O prazo do emprestimo será marcado no recibo fh·marlo pelo 
pretendente, o qual obriga-se a restituição nesse perio,Jo o a 
pagar o rêspectivo valor no caso rio extra vi o on !lcterioraçilo da 
obra. 

Art. 14. O director do Pedagogium poderá ceder aos pro
fessores publicos ou particulares a sala das conferencias para 
reuniões de reconhecida utilidade. 

CAPITULO III 

DOS CURSOS E DAS CONFERENCIAS 

Art. 15. As conferencias e os cursos scientificos do Pedugogium 
serão feitos segundo plano e programma submettidos á appro
vação do Governo pelo director do estabelecimento. 

Art. 16. Versarão sobre methodos de ensino e sobre sciencias 
mathematicas, physicas e historia natural, cujo conhecimento é 
indispensavel aos professores para o perfeito desempenho dos 
programmas escolares modernos. 

Art. 17. Serão convidadas pelo director pessoas idoneas para 
o desempenho desta missão, e o Governo poderá arbitrar-lhes 
uma gratificação, quando for mister. · 

Art. 18. Aos indivíduos, que se distinguirem nesse trabalho 
durante tres sessões annuaes consecutivas, o Governo concederá 
o titulo de professor honorario do Pedagogium. 

Art. 19. Os cursos e as conferenci1s realizar-se-hão á noite; 
em sessões de I de maio a :.n de outubro. 

Art. 20. A frequencia é livre, reservando-se unicamente os 
melhores logares para os professores de um e outro sexo. 
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CAPITULO IV 

DOS GAniNETES E LAJlORATOitiOF! 

Art. 21. O Pedagogium terti. laboratorios o gabinetes (le phy
sica, de chimica, de historia natural convenientemente prepa
rados para o estudo pratico dessas materias. 

Art. 22. Mediante autorisação do director, po1lerão ser utili
sados polos ci1ladãos qne ahi tlf'sejarern entregar-se ao trabalho 
de manipultH,;ões e experinneias, em ho1·as di ll'omntcs das qno são 
destinadas aos cursos scioutilicos. 

Art. 23. Um dos serventes do estabe!ecimento r-;erit especial
mente encarregado tia guarda e da conservação do material 
desses gabinetes e laboratorios, do conformidade com instrucções 
ospociaes que receberá do director. 

CAPITULO V 

DOS CONCURSOS PARA OS LIVROS E 1\!ATEIUAL CT.ASSTCO DAS ESCOT,AS 
PUJlLICAfl 

Art. 24. O Pedagogium abrirá annualmonto um concurso com 
o fim de crear ou melhorar o material classico, moLi!ias, colle
cções teclmologicas, quadros decorativos, mappas, instrumentos 
e appat•elhos das escolas publicas primarias. 

Art. 25. O assumpto e o plano desses trabalhos ser~ propostos 
pelo director do Pedagogium e approvados pelo Governo. 

Art. 26. O director dará instrucções para. o julgamento doiil 
trabalhos por uma commissão que nomeará. 

Art. 27. Do trabalho preferido fará acquisiçilo o museo peda
gogico, que lhe dará a app!icação mais conveniente, podendo 
ceder ao autor o direito do exploração durante um certo poi'iodo. 

CAPITULO VI 

DAS EXI'OSIÇÕEil ESCOI,ARES,IANNUAES 

Art. 28 . As exposições escolares annuaes realizar-se-hão du
rante os oito ultimas dias do anno lectivo e terão por principal 
objecto demonstrar o progresso realizado nas escolas em um 
certo e determinado período. 

Art. 29. Não se procurará nestas exposições estabelecer 
parallelo ou confronto entre os expozitores ; porém verificar 
e apreciar o zelo, a dedicação o a solicitude de catl~t Jlro!ossor em 
beneficio da escola. 

Art. 30. O merito dos professores revelado nessas exposições 
serà tido em grande conta, para serem julgados pelo Governo os 
serviços do magisterio publico e particular. 
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Art. 31. A exposição constará de duas secções: 

:t.a Trabalhos 
classicos •••• 

fa SECÇÃO 

I
dos jardins da in-

fnneia •.•••....•.. tecido, trança• lo, dobrado, 
picado, bordado, dese
nho monochromo e po
lychromo etn papel q ua
dricnlado, ete. 

das escolas prima-
rias do •ex o mas-

de alumnos ••••• 

culino ....• , •••.•• ta serie: cadernos de as
cripta, dicta.tio, exer
cictos cRpeciae~ de cn.l· 
ligraphia. t·Niacção ou 
com po.•ü~,.·ãn, :tnnlyses, 
probleJuas, fllanos, car
tas geogra p 1 icas, dese
nho linear, de ornato e 
de figura; 2a !llerie: hro .. 
chnra, cartonagem, fi
guras gcomelricas de 
papelão, arame ou terra 
de modelar, produc\os 
diversos das oJticinas e~
colares. 

das escolas prima· 
rias do sexo femi-
nino ••.••.••••••.• ta serie: o~ mesmos tra

hnlhn:-: indicados na ~e ri e 
correspon(lente para o 
sexo 1nascnlino ; 2c" se
ria: trabalhos de agulha, 
Jlloldes, c'htes, rouvas 
simpl,~s, applicaçiies da 
costura, serzidos, mn.r
cas, rendas, t'rivo, tri
C\Jt, erochet, hor11ado, 
tlores, n.quarella, pin-
tura. a oleo, etc. 

dos cursos secunda-
rios e noruw.es,. •• cadernos de traducç-ão, 

significados, anal y se s, 
dis~ertações, problemas, 
quadros synopticos, 
chrono e Rynchronolo
gico~, exercicios carto
graphicos, prepara-:.ões 
de historia natural e 
de chimica, desenho, 
nquarella, pintura, pro
duetos das otficinas de 
trabalho-s. manuaes. etc. 

de profes.<:~,ores: plano:;; e progrn.mma:;; de c"tndos, empre~o <lo 
tmnpo, organização pedagogica P~pecia.l. 

2l\ SECÇÃo 

l
co~~~:.'os, cartas, quadros, mappas, instrumentos e appa

<le p~~ferencia: livros de leitura, fjuadros historicos 1 est'lmpa!(, 
2.a Material de poesias e canticos de assumpto nacional. 

en'!lino ••••••• A 2a secção comprehendcrá: · 
1°, collecções de !l.nimaes, vegetaes, minera.e~ que iutere~~a.m â.s 

artes e ás industrias do paiz; 
2ft, moveis utensilios, peças de ornn.mentaçiio escola. r; 
3•, apparelhos de gymnastica apropriado~;, <>scola hrazileirn; 
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Art. ::12. Os exercidos tio calligraphia, desenho linear, re
dacção, analyse, signiJic,tdos, traducções, dissertações, pl'O· 
blemas, cartas geographicas, quaclros synopticos, deverã.o 
abranger no mínimo o período lectivo de tres mezes, apre
sentar uma disposição progressiva, trazer as corrigendas, notas 
ou observações dos respectivos professores, atim de oxprimii·em 
o trabalho real, constante e consciencioso da escola, o methodo, 
a qualidade e a gradação dos deveres. 

Art. 33. Os trabaU10s serão recebidos ate à vespera da aber
tura dn, exposição. 

Art. 34. Serão excluídos os que já tiverem Jlgnrado em 
outras exposições, ou forem apresentados depois de inaugurada 
n, exposição. 

Art. 35. Devem trazer em caracteres bem legíveis o nome 
do autor, idade, naturalidade, tempo de frequencia escolar e 
a indicação do estabelecimento a que pertenciam ou sómente o 
nome e a naturalidade do expositor, conforme a secção om que 
devam figurar. 

Art. 36. Uma, relação em duplicata deverá acompanha,r os 
ohjectos. 

Art. 37. O director do Pedagogium nomea,rá um jury para, 
· estas exposições, o qual apresentará um rolatorio, qne será 

enviado ao Governo. · 
Art. 38. Neste relatorio o jnry poderá pro pó r para cn,da 

grupo dos tra,balhos indicados no n,rt. 31 tres diploma,s de 
I• cla,sse, seis diplomas de 2• classe e 12 menções lionrosas. 

Art. 39. Os nomes dos premiados nessas exposições serão 
incluhlos no quadro de honra do Perlagogium. 

Art. 40. Os objectos, que não forem reclamados pelos exposi
tores até oito dias depois de encerrada a exposição annual, terão 
o destino que o director do Pedagogium julgar mais conve
niente. 

CAPITULO VII 

DA ESCOJ,A ~IODELO 

Art. 41. Annexa ao Pedagog-ium havera uma escola primaria 
modelo, sob a immediata fiscalização do director do estabeleci
mento. 

Art. 42. Será regida por um professor e dois adjuntos no
meados dentre os diplomados por qualquer das Escolas Normaes 
da Uniil.o. 

Art. 43. Nessa escola observar-se-ha fielmente o regulamento 
organizado pelo director do Pedagogium e neua· serão experi
mentados, sempre que for conveniente, quaesqner modos, me
thodo,, fr'lrmas o processos de ensino. 

Art. 44. O professor e os adjuntos da escola modelo terão as 
mesmas vantagens concedidas aos professores publicos primarios 
tio Districto Federal. 
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CAPITULO VITI 

Art. 45. O Pedagoginm tm·it uma sala qno sirva do classo typo 
•lo dosenho, quanto .-~organização material. 

Art. 46. Com autorisação do director poderão ahi trahrtlhar 
os alumnos e professores das escolas o collogios puhlicos ou par
ticulares. 

CAPITULO IX 

DAS OFFICINAS DE TRABALHOS JllANUAES 

Art. 47. As ofll.cinas de trabalhos mannaes servirão de typo, 
quanto it orgrmização materi:tl e. pedagogica drsta matori~t 
do programma das oscolas prunarm;;. 

Art. 48. Serão dirigidas poe um mostro c1no darú lições 
praticas duas vezes por semana. 

Art. 49. Fabricarão l1e preferencia olljectos, qne tenlmm 
util applicação nas escolas publicas prim~rias. 

CAPITULO X 

DA < IUWJSTA PEDAGOGIC.'I. >> 

Art. 50. A Revista Pedago,qica publicar{~ os actos offici::ws 
relativos á instrucçãoJ)rimaria o secnndaria, as conf'eroncias e 
lições dos cursos do Pe agogium, memorias de pedagogi:), espe
cialmente pratica de autores nacionaos e estrangeiro,;, juizos 
críticos sohre os methodos o processos de ensino, toda;; as infor
mações do reconhechla utilidade para o progresso do rn·ofesso
rado nacional. 

Art. 51. Dos trabalhos dignos de nota será conservada 
a composição typographica para imprimirem-se fascículos ou 
volumes, destinados a formar a lJi!Jliotlteca especial do l'eda-
gogium. . 

Art. 52. A Revista será distribuída gr(ttuitamente aos 'pro
fessores publicos primados e secnndarios, it imprensa e 
aos estabelecimentos puhlicos do instrucção naciouae:> o es
trangeiros. 

Art. 53. O director do Pedagoginm contractará a publica
ção da Revista e das Memorias com o editor que mais vnntagens 
otrerecer, sob as comlições que julgar convouientos no pônto 
de.vista economico. 

O contracto será submettido it approvação do Governo. 
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CAPITULO Xl 

DO l'ESSOAI, 

Art. S4. Ao director do Pe!lagogium, alóm dos outros deve
re::! gerao::; do cargo, cumpre : 

] 0 , dirigir as conferencias e os cursos scieutificos • 
2", fixar a disposição geral do museu e o plano do classillca

~·ão das collecções ; 
:3°, adquirir livros, poriodicos, instrumentos, apparelhos e 

qu~csqner outros o!Jjoctos applicavois ao ensino primario e se
cmHlario ; 

4°, acceitar, emprestar, permutar, alienar, eliminar os ob
jectos segundo as necessidades do museo ; 

5°, mandar imprimir catalogas, noticias, programmas,-memo
rias attinentes ao ensino ; 

6°, dit·igir a Revista Pedo,go(Jica; 
7°, propüi· o plano e o assumpto para os concursos de quo 

trata o cap. V ; · 
8°, representai' o museo na. commissão incumhiua de julgar 

OSSC:5 COUCUt'SOS ; 
tl'•, corresponuer-se regularmente com os estabelecimentos 

C01lg'Cll0l't~:; ; 

1!5, dit·igir as exposições escolares annuaes de que trata o 
cap. VI ; 

li, a prosentar ao Governo um relato rio annual e o balanço da 
l'ccoit:t o despeza do Pedagogium; 

I?, nomear e demittir os serventes. 
Art. 55. Ao sub-director secretario, que será escolhido entre 

os individuos mais distinctos do professorado publico ou par
ticular, cumpre, além dos tleveres geraes do cargo: 

1", auxiliar o director; 
2'', substituil-o nos seus imperlimentos; 
:3•, organizar o catalogo da bibliotlleca c das collecções do 

musoo. 
Art. 5G. Ao ronserva!lor, que será nomeado pelo ministro, por 

pt•oposta elo d.iroctor, incumbo: 
1 ", ter soh sua guarda o material do estabelecimento, pelo 

qual ó rcsponsa vel e cujo asseio e. !Joa ordem procurará manter 
osct•npnlosamente; 

~!'', :nniliat• o sr·<~rotario o snl>stitilil-o nos sons impfltli
lllcnlo~; 

:l", ter a seu carg·o o sci•viço das hihliothecas llxa· e circulante. 
Art: 57. Ao escripturario, que será tamhem nomeado pelo 

ministro, por proposta do tlirector, compete 1azor os trabalhos 
calligraphicos o outt·os do quo for encarregado pelo director, 
pelo secretario ou conservador; catalogos, listas, legendas, 
rotulos, etc. 
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Art. 58. o porteiro, que será igualmente nomeado pelo mi
nistro, por proposta do flirector, e immediatamente responsavel 
pelos objectos existentes no Pedago~ium e compete-lhe : 

1 •, ter sempre em dia a escripturação do livro dos visitantes, 
um registro diario da entrada e sahida dos objectos, officios, etc.; 

2", receber mensalmente do Thesouro Nacional a quantia que 
for marcada pelo director para despezns de prompto pagamento; 

3•, pagar as despezas que forem autorizadas pelo director; 
4•, apresentar, no ultimo dia de cada mez, uma nota em 

duplicata das despezas feitas e do saldo existente até essa data. 
Art. 59. No caso de infracção de quaesquer disposições do 

presente regulamento ou do regimento interno, fica o posso;;Jo do 
Pedagogium sujeito ás seguintes penas : 

1•, admoestação; 
2", multa até 50$000; 
3", suspensão do exercício c vencimentos at•\ ÍI'CS Hwzcs; 
4", demissão. 
Paragrapho unico. As tres primeiras penas serão impo:stas 

pelo director e a ultima pelo ministro, no caso de terem sido já 
applicadas aquellas tres. 

CAPITULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 60. Na Secretaria do Pedagogium haverá os seguintes 
livros : 

1•, o do registro dos empregados ; 
2•, o de correspondencia do director ; 
3•, o de registro de contas ; 
4•, o de movimento de entrada e sahida dos livros e ohjectos ; 
5•, o do inventario com duas secções ospeciaes: biiJliotheca e 

museo; 
6°, o dos cursos scientificos e conferencias. 
§ 1.• Estes livros serão abertos, encerrados e rubricados pelo 

director. • 
§ 2. • No Pedagogium e na Bibliotheca Nacional serão archi

vados os catalogos- Lima Franco -, annotados por occasião do 
inventario, a que procederam o secretario e o conservador do 
Pedagogium, quando receberam a bibliotheca e o material 
classico da extincta Associação Mantenedora do Museo Escolar. 

Art. 61. O director, o secretario, o conservador, o escri
pturario e o porteiro terão direito a aposentadoria !le ~ccordo 
com a legislação que vigora para os funccionarios da respectiva 
Secretaria de Estado. 

Ar L 62. Fica revogado o regulamento de 16 de agosto de 1890. 
Capital Federal, 23 de dezembro de 1892.-Fernando Lobo. 
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TABELLA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEDAGOGIUJ\1 

ORDEI'iAIJO GU.ATIFICAÇÃO ·rOTAL 

Director ••••..••••••••.••••••••.•• 4:000$000 2:000$000 6:000$000 

Snh-director socrel:'\rio ... .. , •• .... 3:200$000 t:GOO:)OOO 4:800:Y)OO 

Co nser\'all o r . .... , ..•.. , .•.....•.• 1:800.}000 li00$000 2:400$000 

Ji;~cripturnrio ..•.. .•.... , . , ....... 800SO:l0 400$000 1:200$000 

Porteiro .. ,., ••· ..••.........•.. • • · 1:200$000 600$000 i:S00$000 

1\Io~t~·~~ d:t~ olliciua~ ... ..•......... 800$000 400~000 1:200$000 

Capital Federal, 23 de dezembro :le 1892.- Femando Lobo. 

DECRETO N. 1179- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1892 

]){, novo regulamento ao Museo Nacional. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da attribuição conferida pelo art. 3•, n. III, da lei n. 26 
de 30 de dezembro de 1891, resolve approvar, para o Museo Na
cional, o regulamento que a este acompanha assignaào pelo 
Ministro de Estado Dr. Fernando Lobo. 

Capital Federal, 26 de dezembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Uegulamento a que se refere o decreto n. H79 
desta data 

CAPITULO 

DA INSTITUIÇÃO E SEUS FINS 

Art. 1.• O Museo Nacional tem por fim estudar a histori
natural do Globo e em particular do Brazil, cujas· producções nas 

· turaes deverà colligir, classificando-as pelos methodos maia 
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acceitos nos gremio~ ~científicos modern~s e con~er':ando-as 
acompanhadas de mrllcações quanto poss1vel explicativas ao 
alcance dos entendidos e do publico. 

A-rt. 2.• o Museo Nacional divirUr-se-ha em qua.tro secções:. 
1." De zoologia, anatomia e ernbryologia comparada. 
2." De botanica. 
3." De mineralogia, geologia e paleontologia. 
4.• De anthropologia, etimologia e archeologia. 

CAPITULO li 

DA AD!IIINISTRAÇÃO 

Art. 3. • A direcção e fiscalização de todos os ramos do ser
viço do Museo Nacional serão exercidas pelo director geral, com 
auxilio de um conselho administrativo sob a prosidencia do 
mesmo director. 

Art. 4.• Para o regimen administrativo e trabalhos do esta-
belecimento, haverá o seguinte pessoal: 

I Director geral ; 
4 Directores de secção ; 
4 Sub-directores, sorvin<lo um do secretario ; 
4 Naturalistas ajudantes ; 
1 Bibliothecario ; 
1 Sub-secretario; 
5 Preparadores; 
1 Porteiro; 
1 Ajudante de porteiro; 
1 Continuo; 
1 JardiMiro chefe; 
2 Guardas; 
6 Serventes ; 
20 Trabalhadores. 

DO DIRECT()lt GERAL 

Art. 5.• O diroctor geral e a primeira autoridade do l\luseo; 
exerce superior fiscalização sobre todos os outros emprega•los e 
é o unico responsavel pelas ordens que der fóea das prescripções 
deste regulamento. Compete-lhe: 

I.• Cot•t•osponder-se tlirectamente com os ministl'o~, governadô
res dos Estados e outras autoridarlos uacionaes o estrang-eiras, 
em assumptos puramente relativo:oJ ao desenvolvimento scienti-
fico do Mnseo; . 

2. o Expedir as ordens necessarias á regularida•le do serviço 
de cada secção, applicar aos empregados as penas disciplinares 
que couberem nas suas attribuições e representar au ministro, a 
quem for subordinado, sobre a.s necessidades de penas maiores ou 
de oútras providencias ; . 
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3. o Convocar e presidir o conselho administrativo, sempre que 
se toenae necessaria a sua reunião ; 

4. o Revel' e. nssignnr a folha de pagamento !los empeegados e 
desp:u:Jmr os pedi<lo,; tio artigos qno tenham de ser comprados 
para o estabelecimento; 

5. 0 ln:>pcc.~ionar frequentemente as secções, uibliotheca, secre
taria e outras dependencia.s do .Museo; 

6. 0 Nomear, suspender e demittir os empeega1os do estabele
cimento, quando for isto th sua competencia ; 

i. o Julgar justificadas ou não as lhltas dos mesmos emprega
dos até oito dias e comrmmicar ao miuistl'o qmtndo excederem 
tle tal prazo ; 

8. o Autorisar· sob sua responsabilidade as despezas de caracter 
urgente, cuja importancia não exceda de 200$000, dando disto 
conhecimento ao conselho na sua primeira reunião ; 

\).o Indicar pessoas idoneas para preenchimento dos cargos 
que, independente de concurso, tenham de ser providos pelo 
ministro, assim como os profissionaes estrangeiros qne, na de
ficiencht de nacionaes, estejai,Il no caso de set· contractados 
para o exercício de f}Ual•luer lo~at· do J\:Inseo ; 

10. _-\pl'esentar ao Govcmo, até ao ultimo tli:t •lc fovereiro, um 
rclatol'io cii·cnmstanciado tle to•lo o movimeuto administrativo 
e scienl.ilico •lo anno anterior, com indicação das necessidades a 
a.ttewler a hem da prosperidade da Repartição ; 

11. Solicitar do ministro as providencias qne julgar necessa
rias ao estabelecimento e promover relações entre este o insti
tuições analogas nacionaes e estrangeiras; 

12. Organizar os modelos da escr·ipturação do 1\Iuseo, sub
mettendo-os à approvação do ministro, em seguida a publicação 
do presente regulamento; 

13. Assig·nar toda a correspondencia; 
14. Nomear dentre os directorEs, sub-rlirectores e naturalis

tas do J\lu.;;,)o, as commissiíes tle exame tios candidatos :'ls vagas 
do naturalbtas e solicit~tr do ministro a nomeação do commissiíes 
idonticas ]'ara. JH'ovimcnto dos loga!'es de directore.;; r·le secção; 

15. Assignar com o secretario os titulo,; conferidos pelo 
cons~lho administrativo, nos termos do art. 6• n. 4; 

W. gxercer quaeilquer outras attrihuições que lhe coul~rem 
pot' este regulamento e mais disposições em vigor. 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Art. G.• O conselho administrativo do Museo será composto do 
director geral, como presidente, dos directores de secção e dos 
suh-Jirectores como vogaes. 

Ao conselho arlministrativo incumbe : 
1." Estudar as questões sobre que for consultado, indicando as 

providencias que julgar mais uteis e necessarias a bem da ma
nutenção e do progr·esso do Museo; 

Poder gXt~cntivo 1892 71 
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2." orgGnizar ns instrucções destinrtdas ás commissões techni
cas, alim tio serem colligido~ olüectos de historia natural, indi
cando o dii·cclot· de cada secção o que mais convenha ao 
•~ngnwnto o l'iqucz<~ tlc ,;u[u; collecções; 

:.!." B. )tligii' as instrucçõc,; c pt·ogt·ammas dos concur:,;o.; l'<tl'a os 
mwgos provit.los por es:;e meio ; 

4." Conferir o titulo de mmnhro coiTcspon.Iento nos nacionaes 
e o;;tr,mgeiro::; 11ignos tlost<~ di::>lincção, p:H' tmh:dho'! tle tmiversal 
notorietlade ; 

5." 0L'g'ttllizat• e fOI'!llUli\1' O regimento intct'llO pam SOl' Ul.Jro
Selltt\tlo à approvaç>w do ministro; 
·.-· .. Ü.0 H.ennir-so setu[ll'C que !'ot• c•Jnvoc;v[o pelo dit'o•·tot• goi'<d on 
a requerimento de tl'es de seus membro::>; 

7.• Designar o.;; natnmlistu,; que davam ~er incumbidos tlc ex
cursões scicntilicas, tixanuo o ten;.po tle lluraçiio desta:;, zonas 
em que elevem se re:lli.zar e ·'1 tliaria que deve ser abonada nos 
termos da obs JrYação 1 a ela bll! !la annextt ao pro~en te regula
mento; 

8.• Resolver sobre a acquisição. do artigos que tenhmn ele ser 
compraelos para o Museo, obras a executar c quaesr1ucr outras 
medidas que não sejam ela privativa eompetoncia tlo elirector 
geral. 

11.\S ~ôESSÕ[<;S [lO CON:->EI.ll<l 

:\ l't .. 7 ." A',; sr1SS<1es <lo conselho :ulmini,;trati v o ::>fio oln·i;;ados 
a comparecer todo::; os momht•os qne o compoem, o,; tpmos •leve
t•ão ser couvocatlo:> com 24 hot•as do autecedeneh pelo menos. 

Art. 8." A ahertm·;t tia sossfio terit logill' logo qne, dada a 
hora marcatla, se ache pt·csente a maioria tios wcmiJros tio 
mesmo conselho, inclm;ive o presidente. . 

§ 1." Antes !lo entrar-se ll<~ mataria para que houver sitio con
vocada a sessão, o s Jcretario procederá á leitura do expediente, 
que terá o destino designado pelo presielent,,, confor11w a impor
tanGia tlo nssumpto. 

§ 2. 0 As di~cussõ~s versarão exclusivalllonto sol,ro n matel'ia 
que hr,uvcr lllOtiV;IIlo a convocnçiio ou ••~SIIlll[lt.,~ tJLW t•om clla 
inmtetliabmcn [e :;e relacionem. 

Art. 0." O conselho lJiio potlnrá dclihcrar som tpw so aehe 
reunid<t a maioria de ~ous membro~. ca IJtmtlo no p:·c;-;i•lonlo o 
voto tle qualirbtde no ca,;o elo{)IIJjlllte. . 

Paragravhu unico. lncm·r·e na perda da ~·t•.llillea~'i"i•J diat·ia o 
membro <lo conselho qne não COlliJ'Iareeet· ú se~::;ãu, sal v o o,; casos 
de impedimento pot• serviço publieo on de niOie:;lia provael<t pot• 
attestatln medico. 

Art. lO. Para a tomadtt de eontns, o conselho celelJl'arú nma 
sessão ortlinari<l., que tcri~ logar ai<\ ao dia lO tlll cnda nwz; nesi:l 
sessão serão examinados os documentos da receita c tlospet.a do 
mez antecedente, os qnaes, tlepois de confrontados com os lança
Iilentos feitos; serão enviados á estação competente, ficando uma 
das vias ntt secretaria do Museo, 
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Art. 11. Nenhuma despeza serit levada em conta sinão quando 
for feita em virtude de deliberação tio conselho ou autorisatla pelo 
director geral, nos limites do art. 5• n. 8. 

Art. 12. No livro das act:ts do çonsolho serão escripturarlos os 
termos tio stms SrlSôões, in c! nsi v e o"!í de contractos., as dcliiJerações 
tomadas e outras oceurrencias, clnvonrlo taes termos sm· la
vrarlos polo sOCJ'otnrio ou seu auxili:Lr o ;J,Ssignauos por todos os 
membros r}ue ti verem com p:u·eeido. 

Art. 13. Exerce1·it as funcçõe~ de 11sc<.tl do conselho o director 
de secção mais antigo, a quem incmnlle o exame minucioso de 
todos os documentos d:t receita e despe7.a, rubricando-os depois 
de vm·ilicar a suil exactidão e legalidade. 

Art. 14. Nos livros de contas do conselho não se fará lança
mento nlgnm sem que estejam preenchidas todas as formalidades 
prescr·iptas neste regulamento, ficando responsaveis pela prete
riçiio de qualquer dess;ts formalidatles o fiscal e o secretario 
do couselho. 

DOS DIRECTORES DE ::>ECÇÃO 

Art. 15. Ao::; directores de secção incumbo : 
1.° Classificar, so~nntlo os mothotlos o systemas mais conhecítlos 

nos rwincipae~ 1\luseos, os oLjectos contidod em suas secções, 
organizando o respectivo catalogo com torta a minueiosidade, 
mencionando a origem, valor o applicaçiio de cadtt g,,ecimcn, 
bem como quaesquer outras infor·maçõos uteis darbs pot· con
venções g-r·:~phicas ou por côres expliC<I ti v a~, etc.; 

2." Suhmetter ao rliroctor· g·eral, até ao fim de janeiro, a 
exposição tios trabalhos re<tlizados 11:1. secção durante o anuo 
antecerlento, com a inrlicação das provirlencias que entender 
nec<)Ssarias ao melhoramento do surviço a seu c,trgo ; 

3.• Cumprir e f<1zer cuhlpt•ir o presente regulamentJ, bem 
como o t•eg-imento interno e quaesqu ·r instrucções a bem do 
serviço sob sua dir·ecçiio, 'que lhes forem transmittidas; 

4." Lev:u· ao conhecimento do director geral as falta~ e 
· infracçõcs commottidas por seus subordinados; 

5.0 Aosignar os pedidos de artigos nocessarios á" sua secção. 

DOS SUB-DIItECTOitES DE SECÇÃO 

1\rt. 10. Ao:> ~·tb-tliredores de sec~·ão compete : 
I.• Snbstituh· o director em suas falta:; o impedimentos; 
2." Auxiliai-o nos tralmlho3 da secção, particularmente na 

inspecção rias collecçües e ot\iectos da secção, bem como na 
cont'er)çiio dos r<'spectiyos c:1 taJoo-os; 

3.• Velar pob1 lJoa ordem ii'a secção, evitando quo pessoas 
estranhas ao servir:o tenham ahi ingTesso almsivo e prejudicial 
aos t!'ali:tlbos em execução. 

Paragraplib unico. O sub-director que exercer o cargo de 
secrétái'io perceberá a gratificação especial tlo üOO$ anuuaes. 
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DO SECRETARIO 

Art. 17. Ao seiretario compete: 
1." Minutar a correspondencia do Museo, do conformidade com 

as instrucções que receber do director geral, a quem é immedia
tamente subordinado;. 

2.• Preparar e instruir com os necessarios esclarecimentos 
todos os papeis que tenham de subir ao conhecimento do 
director ou ser examinados pelo conselho administrativo, 
fazendo succinta exposição delles e interpondo a sua opinião, 
quando parecer isto necessario ; 

3." Lavrar ou fazer lavrar sob suas vistas os termos de 
exames que tiverem logar no Museo e as actas das sessões do 
conselho administrativo; 

4." Preparar os esclarecimentos quo devem servir de base ao 
relatorio do director; 

5.• Fazer registrar no livro competente, sob sua responsabili
dade, todas as alterações occorridas com os empregados do 
Museo; 

6.• Propor no 1\irector totlas as meditlas para o bom anda
mento dos trabalhos da secretaria, 1iscalizal-os, o conservar sob 
sua guarlla, devidamente archivatlos, os linos c documentos 
relativos á administraçfi:o do estabelecimento; 

7.0 OI'ganizar a lista 1los volumes destinatlos a permutas inter
nacionaes o expetlil-os, devidamente rotulado~. a seus destinos. 

DO SUB-SECRETARIO 

Art. 18. Ao sub-secretario compete : 
1.• Auxiliar ao secretario em toc\os os trabalhos da secretaria, 

substituindo-o nas suas fttltas e impedimentos; 
2.• Escripturar, sob direcção e responsabili1lade do secretario, 

o lançamento de toda a receita e despeza da Repartição ; 
3. o Auxiliar o serviço de expedição e recepção de quaesquer 

objectos que saiam da Repartição ou que nella tenllam entrada. 

DOS NATURALISTAS AJUDA:'o!TES E DOS PREPAP.ADORES 

Art. W. Os naturalistas e preparadores serão distribuídos em 
numero igual pelas quatro secções, com excepção da de zoologia 
que terá mais um preparador. 

Art. 20. Aos naturalistas ajudantes incumbe: 
l." Auxiliar aos directores de secção nos trabalhos de classifi

cação e em quaesquer outros technicos realiza1los nas secções; 
2. o E!fectuar as excursões de q ne forem ,incumbidos para o au

gmento das collecções do Museo, de accordo com as insh·ucções 
que receberem. 

Art. 21. Compete aos preparadores : 
l." ~ealizar tõdos os trabalhos de preparação e velar pela con

servaçM de todos os objectos da secção om que servirem; 
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2.0 Auxiliar aos directores, sub-directores e naturalistas das 
secções na confecção dos catatogos, nos trabalhos de coordenação 
e em outros technicos; 

3.0 Assistit• às conferencias feitas no estabeleeimento o toemular 
os pcditlos dos artigos necessarios :'L secção, pedidos estes que 
serão assignados pelo respectivo direotor, seguindo depois os 
tramites do art. 31 ; 

4.• O preparador é o responsavel pela guarda e conservação 
dos objectos do gabinete ou laboratorto a seu cargo, devendo ter 
sempre em dia o inventario de taes objectos. 

DO JliBLIOTIIECAIUO 

Art. 22. Ao hibHothecario compete: 
I.• Velar pela conservação e boa ordem dos livros, revistas, 

folhetos, mappas, estampas, etc., contia•los it sua guarda; 
2." Organizar devidamente urn catalogo, por materia e 

ordem alphabetica. de todos os livros, revistas, etc. exi,;tentes 
na hibliotheca, tendo sempre em rlia esse caí:tlogo de mo•lo a fa
cilitar a consulta; 

3.• Apresentar semestralmente ao director geral um rela.torio 
indicando as obras adquiridas, quantas foram consultadas no 
semestre anterior e um mappa rlemonstrativo dos volumes exis· 
tentes na bibliotheca; 

4.• Fazer a escripturação 1le todos os livros da hibliotheca, 
ten,lo-os sempre em dia e na melhor ordem; 

5.• Propor por escripto ao director geral as medidas que lhe 
parecerem acertadas com o fim de melhorar as condicões da bi
bliotllec:t e de tornar mais proveitosa a sua existencia: 

AG ENTE-TIIESOtinElRO 

Art. 23. O conselho administrativo dGsignará annualmente 
dentre os empregados do 1\luseo um que não ft~nccione no mesmo 
conselho, para desempenhar as funcções de agente-thesoureiro, o 
qual ficará incumbido da acquisição de todos os artigos neces
sarios ao estabelecimento. 

Paragrapho unico. O referido agente será tambem encar
regado do recebimento de (linheiros do Thesouro, da organização 
das folhas de vencimentos, dos pagamentos e de outros serviços 
que lhe forem determinados pela directoria ou pelo conselho 
administrativo. 

Art. 24. O empregado que exercer as funcções de agente-the
soureiro perceberá. uma gratificação especial de 300$ annuaes. 

DO PORTEIRO 

Art. 25. Ao porteiro, que tera residencia no edificio, incumbe: 
1.• Cuidar da segurança e asseio do Museo Nacional e cumprir 

as ordens e instrucções que lhe forem nesse sentido prescriptas 
pelo director geral ; 
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2. o Tomar o ponto, dirigir e fiscalizar o serviço dos guardas 
e serventes.; . 

3. o Verific:H' a entr<ld<t e sahida de volumes e art1gos r! e 
qualquer natureza, o que só pJllera ter logar de accordo com 
disposições regulamentares. 

Art. 26. Hiwerà na portaria um livro destinatlo ao registro 
das entradas e saltidas de que !cima so trata. 

DO A.JUDANTB DO PORTEIRO 

Art. 27. O ajud'\ll to do porteiro é o immerliato auxiliar do 
porteiro, a quem substituit·á na sua ausencia e impedimentos, 
cabendo-lhe igual responsl\bilid:vle pelas faltas de qne resul
tar prejuízo á guarda e conservação do estabelecimento. 

DO CONTINUO 

Art. 28. Ao continuo compete: 
Levar ao seu dostino a corrcspondench1 offlcial do Mnseo o 

executar as ordens que em serviço d;t !tepartiçit() lhe r orem 
prescri ptas. 

DO J ARDINEIRO-CIIEFE 

Art. 29. Ao jartlinciro-chefe incumbe: 
1. • Tomar o ponto dos trabalhadores, 1iscalir.amlo-lhcs o re

spectivo serviço, no que será auxiliado por nm dos gnarllas; 
2.• Velar cuirladosamente pela con~ervação, a,:seio e embelle

zamento do parque, horto-botanico e jardins, dirigindo as respe
ctivas culturas, segundo as tleterminnções do director geral e 
do da secção de botanica. 

CAPITULO lll 

DOS FORNECL\IENTOS E CONTRACTO:.: 

Art. 30. A execuçiio de obras o os fornecimento,; do artig-os 
necessarios ao Mnsco, serão feitos }lO!" contractos celehra,los em 
sessão do conselho administrntivo, me,\iante concurrencia pn
blicn, chamada pelos jornaes de maior circulnção. 

Art. 31. A acquisição do;; arlig-os de pequena importancia e 
que não sejam da nntnreza naqnelles qtw possam IL:nrar em con
tmctos semestraes on annuaes, reaHznr-se-ha por in termedio do 
agente-thesoureiro, mediante pedino r'xplicativo com o - t·i>to 
-do fiscal ri~ conselho.e desp::~clmdo pelo rlirector ger;t!. 

Art. 32. SI annuncmda a concnrrencia rln:1s yczes ronse
cntivas,com intervallo do dez di<IS, não appnreeercm jll'l)ponentes 
o conselho resolverá sohre o objecto da mcsmn, concurroncia d~ 
modo que melhor ;,ttenda ás necessirlades Llo 1\luseo e aos inter
esses da. Fazenda Nacional. 



A<~TilS DO PODI':II EXECUTIVO 1127 

Art. 33. Pam elfectuar-se a compra de qualquer artigo que, 
pelo director geral ou p~lo conselho ndministrativo, for resol
vidn, se exiginlo do agente-thesoureiro informnções por escripto 
qtw serão ncomp:tnhàdas, sempre que for po:;sivel, das respecti
vus ''mosfl· 's para exame dn, fJit<dillade. 

Art. 34. Os fornecimentos feitos ao Museo serão examinados 
por nma con1missão composta de um dos dit·ectores ou sub-dire
ctoms de secção, de um uatur;tlista e do sub-secretario, os quaes, 
reunidos, verilica.l"ão a. qnalitlade, poso on quanti1!ade dos m•ti
g·os a roccher•, devendo recnsal-os, ~i não estiverem em coll!li-
çürs 1le ser ncceitos. • 

l'arag-capho unico. A dita com missão dará immetliatamente conta 
ao dir·ector geral do resultado tio sen exame, atlm de qne elle 
providencie soln·c a substituição do :wtigo ou artigos rejei
tados. 

Ar·t. 35. O ngnnte-tlwsout·cirO' entreg;tr<i. ao fJ,;c:ll do con
s,~lho, até ao di<1 5 de cada mez, as cont'l.s da receita e despeza do 
mcz antm·ior, instruindo-as com os respectivos uocumento3, allm 
de serem examinadas pelo conselho na sessiio 0rdinaria de 
tomada de contas. 

CAPITULO IV 

DAS COXFR!tENCIAS Pt:f!LICAS 

Art. iiG. O . .; fliJ•octores, snb-1liroetores o naturalistas do 1\fusoo, 
sempre que parecer conveniente aos interesses do estabeleci
mento o do serviço, realizarão conferencias puhlicns, ~obre as
snmptos concernentes á-; especialirla•le> de su •s secções. 

A Iom dos respectivos emprega• los, porlel'iío fl.t.el' essas con
fer•enchls os membros corrospond~ntes e protissionaes illustres 
que se tenham salientado nas sciencias comprehendidas nas di
versas secções do !\luseo. 

CAPITULO V 

DAS PUHLICAÇÕES 

Art. 37. O Museo Nacional publ.icarit trimens•dmente uma 
revist.:t in titulada - Revist"'. do 1Jf us~Jo Nacional do Rio de Ja· 
nci1·o- na qual serão pnlJ!icadas investigações realizadas sobro 
as o;peci;tli•lades da Repartição, noticias originnos referentes 
à historia natnml e rel<ttorios int01·essante~ a respeito tio 
excursões scientiticas effectuadas no interior do Br:1zil. 

Art. 38. A redacçiio •la Itevista ficará a cargo do conselho 
at!minislr•ltivfJ', sob a imm'lrlia.t t. dit•ecçiio rlo dir ·ctor g'r::tl, e a 
sua di:;lrihniç:io 1<~1'-S'J-!ra gmtTtit:unent.J ás hibliotli ~~·a;; o osta
bole<~im,nto:>::~•drmtilic,,~eliltoi'ariPs, puillir.m; on •IH caracter par
ticulnt•, bom eomo aos Museo; e Institntos e~tr,mg·eiros, com os 
quaos convenha manter '~Ol'!'esponuencin. 
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Art. 39. A impressão da Revista se fará na Imprensa Na
cional ou no estab~lecimento typographico que offereça maiores 
vanta<>ens, devenrio neste caso ser contractatln. semestralmente 
pelo c~nselho administrativo. 

Art. 40. No contr<tcto se mencionará o formato, numero do 
paginas e outras condições quo sejam reputadas convenientes 
om relação á Revista. 

CAPITULO VI 

DAS NOMEAÇÕES, SUBSTITUIÇÕES, LICENÇAS, VENCIMENTOS 
B Al'OSI•~NTAÇÕE~ 

Art. 41. As nomeações do director gemi, dos dircctoro3 tle 
secção, sub-directores, naturalistas, secretario, sub-secretario 
e bibliothecnriu, serão feitas por decreto ; as tle prepn.radores, 
porteiro, ajudante do porteiro, contínuos e jardineiro-chefe, por 
portaria do ministro. Os demais empregadas serão do Iivt'e no
meação do director geral. 

§ 1.• Os naturalistas ajutlantes serão nomeados por concnriiio 
feito perante uma commissão de exame, que será composta do 
director geral, como presidente, e de dous directores de secção, 
sendQ um destes o da secção em que existir a vaga. 

§ 2. • As vagas de sub-directores serão preenchidas por accesso 
do naturalista da respectiva secção e, na falta deste, por concurso. 

Art. 42. Os estrangeiros só poderão occupar os logares de 
directores de secção, temporariamente o por contracto, na falta 
de nacionaos. 

Art. 43. As demissões, suhstituições, licençns e freqnencia dos 
empregados, as penas disciplinares e os desconto~ tio~ respecti
vos vencimentos, serão t•egidos'polo Co•ligo approva•lo pelo de
creto n. 1150 tle 3 tle dezembro do 18\J'?, em tudo tJUO nilo 
estiver especialmente determinado neste regulamento. 

Art. 44. A aposentação sera concedida nos termos da lei 
geral que regular a ma teria para os tlomais funccionarios fe
tleraes. 

CAPITULO VII 

DOS CONCURSOS 

Art. 45. Dada a vaga de director de secção on de naturalista, 
será aberta a inscripção no prazo maximo de quatro mezes, 
mandando o director geral proceder aos respectivos annuncios 
pelo Diario 0/ficiat e outros JOrllll.eS de maior circulàção. 

Art. 46. O concurso constará de tlissertação escripta e oral e 
da prova pratica sobre pontos tit'ados á sorte, de accordo com o 
programma previamente organizado pelo conselho administra
tivo e approvado pelo ministro. 
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Art. 47. Sito ref]uisitos necessarios para a admissão ao con • 
cnrso: 

l." A qualidade 1le cidadão brazileiro ; 
2.° Capacidade profissional; 
3." Moralidade provada por folha corrida. 
Paragrapho unico. A capacidade profissional. será provada 

por títulos scientificos dos estabelecimentos de ensino superior 
ao Brnil ou de academias ou institutos scientificos estrangeiros 
devidamente reconhecidos. 

Art. 48. A pr.ova escripta constará d'3 um ponto tirado á 
sorte e durará tres horas, durante as quaes os candidatos se 
conservarão desacompanhados 1le pessoas estranhas, de livros 
ou de notas. 

Esta prova, prestada na presença da commissão examinadora, 
serit litht per~•nte todos os membros do conselho administrativo 
pelo candidato, sob inspecção dos outros ou de um membro do 
conselho, caso haja um só candidato. 

Art. 49. A exposição oral será publica, durará uma hora e 
constará de nm assumpto importante sobre qualf]uer das mate
rias comprehendidas na respectiva secção e tirado it sorte com 
dmas horas de antecedencift. 

Art. 50. As provas praticas serão feitas de conformi1lade com 
as disposições estabelecidas nos programmas especiaes. 

Art. 51. Satisfeitas as formalidades do concurso, o conselho 
administl"ativo procederá á votação por escrutínio secrsto, sobre 
a capacidade de cada candidato, considerando-se excluídos desde 
logo os que não obtiverem dous terços da votaç·ão total. 

Em seguida, e da mesma fôrma, far-se-ha a classificação por 
ordem de merecimento dos candidatos não excluídos. 

Art. 52. Concluída a votação e em acto successivo, o con
selho organi7.at"á a lista dos candidatos acceitos e classificados, 
conforme o disposto no artigo prec()dente, atlm de sei' apresentada 
com a pr·opo~ta do camlidato fJUC julgar prefe1·ivcl. 

Art. 53. O director geral enviará ao ministro, com a proposta 
dos candidatos, cópias das netas do processo do concurso e as 
provas escriptas, hem como uma informação minuciosa sobre todas 
as circumstancias occorridas, communicação especial do modo com 
que se houveram os candidatos nos actos do concurso, do seu pro
cedimento moral, das suas habilitações scientitlcas, dos seus tra
balhos impressos e dos serviços que tenham prestado ao Estado. 

Art. 54. Si terminado o prazo da inscripÇ<'i:o nenhum candi
dato se tiver apresentado, o director geral procederá a novos 
annuncios, espaçando por igual tempo o primeiro prazo ; caso 
neste segundo ainda mnguem se haja inscripto, communical-o-ha 
ao Governo, com uma proposta de tres candidatos para cada 
logar, organizada pelo cons,IIw administrativo, para que o 
Gove!"llo providencie como melhor convier. 

Art. 5~ Para as nomeações dos cc1rgos que tenham de ser 
providos mediante concurso, serão preferidos, em igualdade de 
condições, os concurrentes que ja pertencerem ao quadro dos 
empregados do Museo. 
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CI\PITULO VIII 

DA ESCRIPTURAÇ'ÃO 

Art. 56. Pat•a a regularitlat!e do serviço, h a verá. no M nseo os 
seguintes livros : 

NA DIRECTORIA GERAI, 

I. Registro de officios a diversas autoridades. 
2. Registro tias ot·•lens expedirias pela DirectoJ•ia :\s diversas 

repartiçõe~> do estabelecimento. 
3. Do ponto dos empregados. 
4. Registro dos assentamentos dos mesmos empregado.>, com 

todas as alt .. wações que lhes disserem respeito. 

NO CONSll:LHO ADl\UNISTRATIVO 

5. Registro das actas das sessões do conseilto e dos termos-de 
contractos. 

6. Registro da receita e despeza. 

NAS SECÇÕES 

7. Registros •los pedidos feitos á, Directoria. 
8. Registro t..la entrada e saltida de objectos da secção. 

NA niBLIOTI!ECA 

9. Para o catalogo tle que trata o n. 2 do art. 22. 
10. Registro de pedidos feitos a Directoria. Geral, de artigos que 

tenham de ser comprados p:.~ra a bibliotheca, mencionando-se 
em cada peditlo a data do respectivo fornecimento. 

li. Para o catahgo especial d,•s livros que só podem ser con
sultado~ na bib\iotheca. 

12. Registro de entradas e sabidas •los livros, revistas, estam
pas, nmppas, etc. 

13. Registro dos recibos dos dircctoees tle secções. 

NA PORTAIUA 

14. Registro das entr.ulas e saliidas de quaesrtuer antigos, de 
conformidade com o n. 3 do <H t. 25. 

Art. 57. Os livros meuciona·los no artigo ante~edente serão 
nbertos, eucermdos e rúbricados pelo director ger,tl e terií.o o 
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numero de folhas, formato e dimensões marcados nos respectivos 
modelos, de conformidade com os quacs deverão ser escriptu
rados. 

Paragmpho unico. Serão responsaveis pelo. asseio e. regt~la
ridade da escripturação de taes livros, os segmntes funcmonarws: 

O secretario, pelos da Directoria Geral e do qonselho adminis
trntivo; o bibliothecario, pelos rht llibliotheca; Otl direc.tores de 
seeçiío, pulos rl<t rcspecti v a secção c, linalmcnto, o portmro, pelo 
da portaria. 

Art. 58. No fim de cada anno serão encadernados em volumes 
distinctos os avisos e portarias rio ministro, os pedidos feitos á 
Directoria Geral, de artigos necessarios ao Museo e outras quaes
qncr obras ou documentos de reconhedda importancia. 

CAPITULO IX 

DAS EXCURSÕES 

Art. 50. O pessoal teclmico do l\luseo realizará as excursões 
ulgadas necessarins, 11tlm do adqnirir prmlnctos natnraes, arte

factos indígenas, etc., on para o exame de qnalqncr phenomeno 
cujo estudo aproveite á instituiçilo e á scinncia. 

Art. 60. Ao funcciounrio itinet·ante será entregue o material 
nece.-;sario aos traLalhos da excursão e uma caderneta ru!Jricada 
pelo director geral, na qual mencionara as suas pesquizas, de
vendo es~<t caderneta ficar archivada na secretaria do 1\Juseo. 

CAPITULO X 

DOS LAllORATORIOS 

Art. 61. Cada secção terá um laboratorio destinado a prepa
ração dos objectos que devem fazer p~rte das respectivas colle
cções o a qualquer estudo ou pesquiza sobre assmupto da mesma 
secção. 

Art. G2. Haverá em cada laboratorio um inventario dos 
apparelltos e instrumentns nelle existentes e que só poderão ser 
dahi retirados em serviço da Repartição, observado o 1lisposto no 
paragrapho unico do art. 74. 

Al't. 63. O fornecimento dos objectos destinados aos la
l.Joratorios se fará mediante pedido do director da respectiva 
secção ao director geral, que pt•ovidenci~tt•a sobre a sua acquisi
ção pelos meios prcscriptos nest'J reQ·ulamento. O director de 
secção pOtlerà, entretaUÍ<), indiC:Il' O meio que lhe parecer mais 
vantaj~so ~e realizar a referida: acquisiçiio e no proprio pedido 
passam recibo, logo que tenha srdo elle satisfeito. 
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Art. 64. São immediatamente responsaveis pelos artigos exis
tentes em cada labora.torio o director da secção e o respectivo 
preparador, cahendo a este a organir.ação do inventario. 

CAPITULO XI 

DO PARQUE, IIORTO•ROTANICO F. .JARDINS 

Art. 65. O parque, horto-botanico e jardins teem por fim prin
cipal a cultura de especies vegetaes, especialmente indígenas, 
destinadas a estudos praticos de botanica, aformoseados de modo 
a fornecer ao publico instructiva e agradavel diversão. 

Art. 6G. O dircctor geral, de accm·tlo com o tia secção de 
botanica, prescrevera ao jardineiro-chefe as ordens nece:;sarias 
ao cumprimento do artigo precedente. 

Art. 67. O terreno pertencente ao Museo Nacional será con
venientemente demarc.1do, fechado e illuminado a bem th neces
saria conservação, fiscalização e policiamento. 

CAPITULO XII 

DA POLICIA 110 1\WSEO 

Art. 68. O Museo será aberto ás 8 '/, horas da manhil e 
fechado ús 4 da tarde. 

Art. 69. Tanto na abertura como no fechamento das portas, 
o porteiro e seu a,itulante procederão á mais minuciosa inspecção 
de todos os salões, ,;;-ahinetes, laboratorios e mais dependencias 
internas rio Museo. 

Art. 70. Ao por·toiro cumpro onvidar o maiot· zelo c a mais 
activa vigilancia do dia, e mais ainda á noite, afim de evitar 
incemlios, roubos ou qualquer outro damno ao ~1usco. 

Art. 71. Pttra a policia do edilicio, parque, hot·ta e Jardins, 
haverá constantemente ás ordens do director geral um destaca
mento de força publica. com o numero sullicieute de praças para 
perfeito desempenho desse serviço. 

CAPITULO Xlll 

DAS EXPOSIÇÕES PUBLICAS 

Art. 72. Será .franqueada ás pessoas decentemente vestidas 
a visita elo estabelecimento, ás quintas-feiras, sabbados e domin
gos, das 11 horas da manhã ás 2 '1, da tarde, podendo ser 
per~~ttida pelo .director geral, em outro qualquer dia, sem 
preJUIZO do serVIÇO. 
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Art. 73. O porteiro fiscalizará a exposição, fazendo-se au
xiliar por süu ajudante e quatro serventes. Ao al!ril' as portas 
do edificio, r·ecommen•larà ao commamlante da for<;a fjtte fizer a 
policia do Museo, o m~~iot· cuidatlo para que não tenham ingresso 
menores sem pessoas que os guiem, indivíduos ebrios ou acom· 
panhados de anintaes e pessoas não decentemente vesthlas. 

CAPITULO XIV 

DISPOSIÇÕES tlEitAES 

Art. 74. E' prohibida a retirada de qualquer ohjecto do 
Museo, salvo havendo mais de dous exemplares. 

Paragrapho unico. Nenhum ohjecto sahir:i do estabelecimento 
sem autorisação escripta do director geral, fazendo-se as devidas 
notas na repartição a cuja guarda esti\·er confiado o ohjecto e 
bem assim no livro da portaria. 

Art. 75. Poderão ser admittidos, á requisição de qualquer dos 
directores tio secçã.o, coadj u vau tos gratuitos ate ao numero de dez, 
no maximo, que quizerem dedicar-se ao estudo tia historia na
tural, quando disso não resultar inconveniente ao serviço e 
disciplina àa Repartição, a juizo do director geral. 

Art. 7ti. O regimento interno deverá ser submettido á appro
vação do ministro, dentro do um moz, a coutar da data da 
publicação deste regulamento. · 

Art. 77. O director geral será suhstituido em Kens impe· 
diruentos pelo dil'ectot' de secção mais antigo, potlendo o Governo 
designar oull'o substituto, si assim entender conveniente. 

Art. 78. Além das obrigações detinidas no presente regu
lamento, os empregados do Mu;;eo ticam sujeitos ao •l,~somponho 
do outras que lhes forem designadas pelo director geral ou pelo 
conselho administrativo, uma ve:>: quo digam respeito ao regimen 
economico o administrativo do estabelecimento. 

Art. 79. Os vencimentos dos ~mpregados do Museo serão 
os constantes da tabella annexa, a partir de I de janeiro 
de 1893. 

Capital Eederal, 20 de dezembro de 1892.- Femando Lobo. 
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Tabella dos vencimentos que devem perceber os empregados 
do Museo Nacional, conforme o decreto n. 1179 desta 
data 

1 Director geral ........•..•... 
4 Dir(!ctorcs de secçãr> .•..••... 
4 Sub-direetores, iSCr\·indo um 

de sect·etario cnm a ~rati
tlcaçã•• annual rlo li00$00J. 

4 Naturalistas ajudantes ....... 
1 Bihliothcc:uio •.............. 
1 ~ub -secretario . ............. . 
::> Preparadores, sendo dous 

para a. secc.,·ãO de zoologkt. 
1 f>ort.eit·o •... ....•... , •.••... 
i Ajurlante de porteiro ..•.•.•. 
1 Contmuo ................... . 
1 ,Jardineiro-chefe ........... ~ .. 
.2 t~uat·dn~ .. ...•.............. 

Ordenado 

7:200~000 
·I : 000$· JO!) 

3:000~000 
2:10.)~1)00 

2• \00<000 
2:ooo:5ooo 
1:SOO.)t100 
1:.'<00~00,1 
1:200ij000 
1:100~000 

6 "'e•·vente" (diaria •le a~OOO) •• 
20 Trnbnlhadores (dia ria ~$\00) .............. . 

Gratitica,::lo :111 ngP-ntc-the· 
sonreiro .. ................. . 

S~mm~ ...•..• 

Ob;;;orvaQÕ(~"' 

2:,00>0iJ J 
2:000.~01)0 

1: :.oo~oon 
1:~00·'1)110 
1:2<)0~01):) 
1 :OOU~OOO 

900$000 
\100<000 
(\1)0~000 
500~00) 

2: ·,oo:;ooo 
i:SOO!;OO I 
1:0\();-.:0()() 

Dl:!~íOO 

300.-;000 

TO'rAL 

liA I LA~:-õl·! 

10:001)~000 
2·1: 000$000 

1~: ,;oo,;noo 
t.'o: 100~000 
:{: noo.~oeo 
3:ooo<oou 

1:!: :.00.4100 
2:700~000 
1:800,:01)0 
i :ü00$000 
2:100~000 
:!:000:'!000 
n::-l70~00tJ 
1~:250~000 

:!011$000 

12:!: 720$003 

1."' Os natm'itli:;tas incumbhlo; tl0 trabalhos fút·a tio 1listricto 
fedem! venccriío uma tliaein, que sc>rà lixa, la. pelo t·onsolho a,,lmi
nistrativo, nos limites tio oeç•tm:.mto. 

z ... P<tra os logm·c~ de gu:u•,Jas, seeven tes 8 trahalhadurcs 
seeão prefol'itiO> opcmt•io:> rpt•1 t3nham oiii ·i o rle que r:u·eç 1 o 
estabelecimento e, dentre c~te::, os quo tinTem ~et'Yi<;ns 
militares. 

Capital Federal, 2G de dezemln·o de 18'.12. - J".:ol•1,,do Lo fio. 
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DECRETO N. liSO- DE 26 DE DEZEMURO DE 1892 

Fixa. a taxa 1l~ caJuhio do 27 Uiuhei.ros por 1~ para o pagauwnbo Uns jut·os 
g-aranti{los para. a coustrncf:i~o dll pl"oloug-·l.!llen to 1.} rauHl.~S da Estrada de 

Fcrr1) do 1-'aranc.'t. 

O Yice-Prcsidentn da ltopuhlict dos gstados Unidos do Bmr.il, 
at.tonrlnndn ao que I'OIJIIOI'Oil a 0J111J"Ufi!ÍIJ GJn<'ndc diJ Cht<mius 
de Fcr 1Jr,1si/icns, t'osol v o, na fút'IIHt da autorhnção constante d,t 
disposiçiio XVIII, do ;~rt. ()o da lei n. 126 B, d9 21 do uovombro 
ultimo, lix:H' a taxa tle cambio de 27 dinheiros esterlinos por 1$, 
para pagamento •los juros garantidos para a con~trucção do pro-
1ougamnntn da !~strad:t d·.l !<erro do Parana, do porto do Am:tzo
ua . ., atti it Ponta Grossa e do;; ramaes tio Rio Neg1•o e de Morretes 
a Antonina, a quo SIJ referem os decretos ns. I 0.152 e 907, de 5 de 
janeiro do 1889 e 18 de outubro de 1890.• 

O l\linistro de Estado tios Negocias da Iutlustria, Viaçilo e Obl'<\S 
Publicas assim o faça executar.. 

Capital Federal, 2G do dezembro de 1892, 4? da Republica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

A. P. Lim1,o de Abrtm. 

DECRETO N. 1181- DI" 26 DE DI•;;ml\IB!l.O 'DE 1892 

Appt·ova :trcl"ot'Jtl:t 1]0~ estat11tos d:1 Co!Hpnnlda <~OIJlllWI'Ci:ti e lu'du.~trial do 
l}cui•rn~ r\h•wmticii~s. 

n Yice-PresideiJLe d;t i{epulJJiea dos E~t;ulo,; Uni•los do Dt'azil, 
attcnrl<'llllo :1o (]HC rorJuerou :1. Comp:tnhi<L Cornmorcial e Industrial 
dM1cncl'os "\li IIJentieios, devidamente represe11tatb, resolve appro
v::u· a reforma do.> sou; ·~statutos. tle aeeordo com as alter<IÇÕO~ 
votad;JS em as:mwulóa geral dos a.ccionistas realiza Lia no dia 25 
de oHLnl.JI'O ultimo, e rpto com este u:IÍxam ; tie;tntlo a companhia 
ulJrigaLI:~ ao eumpl'intentu tias furm didades de IJlle trata o art. 6° 
do deereto 11. 164, de 17 d.~ jaueiro de 1890. 

O 1\linisti'O de Estado do:; Negocio; da lmlnstria, Viação e Obras 
l'uulicas ossim o faça executar. 

C a pita! Federal, 2ü de dezembro do 18\JZ, 4u da Republica. 

FLOIUANO PBIXOTO. 

A. P, Li1npo de Abreu. 
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Altceacões dos estatutos tla Companhia Commercial 
e Industi'ial tlc Gencros Alimenticio~, a que se 
refere o tlecrcto n.ll81 de 2G de tlezemhro tle 1K02 

Art. 12. O director é obrigado a garantir no prazo de 30 dias 
a responsabilidade de sua administração com 100 acções da mes
ma companhia, que ficarão inalien:weis emquanto exercer o cargo 
c serem approvadas as contas. 

Art. 20. O conselho fiscal compor-se-lia de quatro membros 
effectivos, e quatro supplentes eleitos annualmente pela assem
bléa geral ordinaria, sarvindo até á approvação das contas, e 
podera a eleição recahirsobre pessoas estranhas, como do art. 118 
do regulamento das socicllades anonynms. 

Art. 21. Examinar a escripturaçiio da companhia, de confor
midade com a lei, devendo para isso reunir-se pelo. menos uma 
vez por mez, de cuja reunião lavrarà act:t assignada. pelos quatro 
membros effectivos. 

Art. 25. As resoluções da assernbléa são tomarias por maioria 
de votos, sendo cinco acções para carh voto. 

Art. 28. Supprima-se. 
Art. 29. Passa a ser o art. 28. 
Art. 30. Passa a S'3r o art. 2ll c rcform:ulo pelo seguinte : 
As as~c:nbléas gor<tes ordinarias tcrito logar annnalmcnte, 

servindo de base o rlia l de agosto de 1893, rlevcmlo o balanço 
ser dado em 30 de junho de cada anno. 

Art. 31. Passa a ser o art. :w. 
Art. 3?. Passa a s·'r o·art. 31. 
Art. 33. Supprima-sc. 
Art. 34. Pass:t a ser o art. 32. 
Art. 35. Passt a ser o art. 3:1. 
Art. 36. Passa a ser o art. 34. 

DECRETO N. 1182- DE ?.7 DE DEZDinllO DE 1892 

Declara de utilitl::v1e puhlicn. o. desapropri.a~ão de terren0~ nn. en~eada de 
_\lJl':thão, na llh:t nrande. 

O Vice-Presidente da H.epuhlica dos Estados Unidos do Bt•azil, 
attendendo ao que expoz o Ministro da Justiça e Negocios lnte
riore3, de accordo com a representação feiht pelo inspector geral 
de sanrlo 1los portos, em olllcio tlc 20 de mn,io nltimo, solwn n ne
cessidade de serem adquiridos pela União os terrenos com re
spectivas bemfeitoria.s, indicados na planta junta, assignada p')lo 
engenheiro das obras do mesmo Ministerio, c sitos aos lados dos 
arml\zeus da Alrandega na enseada tlo Abrahão, u:.t lllm Grande, 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 1137 

para o fim de se estabelecer no Lazareto daquella ilha um rigo
roso cordão sanitario, resolve declarar de utilidade publica a 
desapropriação dos mesmos terrenos. 

Capital Federal, 27 de dezembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1183- DE 27 DE DEZEMBRO DE 1892 

Appt·ova o rcgula.menlo para_..-..s enfermarias militares. 

O Vice-Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil, 
de accordo com o disposto no art. li da lei n. 39 A, de 30 de 
janeiro do corrente anno, e no art. 5•, § 11, da lei n. 126 B, 
de 21 de novembro ultimo, resolve approvm· o regulamento que 
com este baixa, assignado pelo ~eneral de br·ig-ada Francisco 
Antonio de Moura, Ministt·o de Estado dos Negocios da Guerra, 
para as enfermarias militares creadris pelas supt·acitadas leis, 
em substitpição 1los hospitaes de 3a classe e dos de 2• classe das 
cidades do Rio Grande, Jaguarão, Bagé, Uruguayana, S. Ga
briel e Cuyabá. 

O mesmo Ministro de Estado dos Negocios da Guerra assim o 
tenha entendido e faça executar. 

Capital Federal, 27 de dezembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Àntonio de liioura. 

Regulan1ento para as enfermarias militares a que 
se refere o decreto n. 1183 desta data 

TITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DAS ENFERl\IARIAS MILITARES 

CAPITULO I 

DAS ENI'ERMARIAS 1\IILJTARES E DOS SEUS FINS 

Art. 1.0 As enfermarias militares cre;tdas para substituir os 
hospitaes de 3a classe e os de 2a de S. Gabriel, Uruguayana, 
Bagé, Jaguarão, Rio Grande e Cuyabit, são destinadas ao tra-

Poder Executivo 18?2 72 
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tamonto tios olliciacs o das \11':-tç:ts do J·~xorcito, c dos in,livitlnos 
qne lhes forem nssemclluvlos c residirem nas loc:dida,Jo:; em que 
ellas estiverem estabelecidas. 

Art. 2.0 As di~posições deste regulamento comprehendcrão 
tambem os ~·erviços medico, pharmaceutico o administrativo dos 
dopositos tle convale~centes, quo forem creados para os militares 
qno, sahintlocuradns tios hospitaos o chts enfermarias, não pude
rem entrar em serviço activo e neces:-itarem, por algum tempo, 
de repouso e cnidtulos hygienicos. 

Art. 3. 0 Por occasião do epidemias serão crear!as enfermarias 
e<;pceiaes, do aecordo eom o que dispõe o regulamento vigente 
parao sel'viço s<tnitario do Exercito . 
. Art. ·1.0 As enfermarias soriío divididas em tinas scc,;iles : me· 
dica e cirurg·ica; c est;is sulJdivitlidas conforme as neCI)SSi,Jades 
do serviço, nii.o ,\even,·lo carht medico te!' a sou ca1·go, sinão 
excepcionalmente, mais de tl'inta doentes. 

TITl'LO li 

DA ADMINISTHAÇÃO E DO PESSOAL nAS ENFEHl\IAHI.\S 

~Al'lTl'LO I 

Al't. !í." O pessoaJ,J:\ enfei'mnrht scwú o scg·ninte 
I Clwf,•, motlicn capilii<l, n lll:t,int• quando foi' lamiJ~Ill o ehcf,• do 

serviço no Esl:t,ln ; 
l ou mais mc1\icos coadjnvnnlc,;, t~onformc :l~ JH~ccssidn1lcs 1\o 

servil.io, capitão. tenente on adjunto; 
l Plmrmnccntico, encanogatloda pharmncia, tenente ou ai feros; 
1 Pharmaeontioo coadjuvante, tenente, a\fnec;; ou adjunto ; 
l Agente, o!Ocial ref'm·matlo ou honorario do Exercito ; 
l Amanucnse, praça do Exercito, effecti vn. ou refornUtll:t ; 
l Fiel do agentA, idem ; 
1 Enfermeiro-mó•·, idem ; 
l Enfermeiro, até 30 doente:!, iLlom; 
2 Ajudantes do dito, itlom, idem ; 
l Cozinhoil'O, idem ; 
5 Serventes, idem. 

CAPITULO li 

1>0 CllEFl~ DA ENFEIUL\1!1.\ 

Art. ô. o Nos Estatlos ele pequenas gnamições, os chefes do ser
viço sanitario accumularão as funcções desse cargo eom as de 
chefe da enrermaria ; e, onde os não houvet·, exereerit este lagar 
o mais graclnn.do ou o mais antigo. 
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Art. 7 ,o O chefe da enrerm>:tria <i o primeiro rospon~avel pelo 
bom anehnwnto do set•viço medico, pharmaceutit~o o administt·a
tivo, pelo cumprimento exacto de todas as disposiçücs deste re
gulamento, assim como das contidas nos regulamentos em vigor 
para o serdço sanit•.triu do Exercito e ltospitae:; militm·es e não 
revogadas pelo presente, - quer por si, qner pelos emprngadus 
que lho forem subordinados. 

Art. 8. o Ao chefe, como primeira antol'Ída,le rio oshbcloci
mento, compete : 

§ l . " Fiscalizar a receita c de:;peza, o ohsor var si são 1\olmenle 
cumpridas tutln.s as tlisposiçõos regulamcntm·es, rcl:ttivas :'t admi
nisl!·ação, disciplina, upplicação de prect)itos sciontiticos u liygio
uicus, or.,ononlitt e mt\ii:l serviços d<1 enfermaria. 

§ 2. 0 Presidir a commissão de exame dos me•licantcntos; ins
trnmentos· cit'llrgicos e utonsilios que lhe forem remottirlos, Lia 
qual fará parte um medicCJ ou pharmacontico militar, conforme 
a na tnrez"a r los ohjectos a examinar, e mais um omr·i:1l elo Ex
ercito, sentlo todos de nomeação do comm:m•lnnte rlo dbh·kto, 
onde quem suas ver.es fizer. 

§ 3." Rubricar os ·livros da oscripluraçoão o encert\tl-n;;, o 
mappa geral elas elietas c to1los os pcrli1los nccessarios ú cn fúr
Jilat·ia, os qnae,; deverão ser aprescnh•los o a!'si;;nn.Los pelos rn
spodiYos ngontes, o ns-i;;nai' ns folhas rle p:t~·:uiu•nln dns t!lll['l'C

gados. 
!i\ 4. 0 Zelar c conservar o material cirurgico e os apparelhos 

sob sua guarda, requisitando a substitniçilo elos que estiverem em 
múo estado e tiverem fiirlo julgados inservivcis po1· uma com
missfío para osso fim nomeada, totlllo-Sil em vista a·: leis cnt \·i
g·or !'o lati vas ao exame e eonsumo dessa.~ ;u-tigos. 

§ G." Enceerar o ponto elos medicos o pharmacentico~. 
§ ti." Dat• ao commandante rla, guarrla ela enfflrmat·ia as in

strncções, que julgar convenientes á elis~iplina <) hoa ordem do 
estabelecimento. 

§ 7 ." Pelos tramites leg:vls remettcr mensalmento ú Cont~
cloria da Gueera ou á Repartiçoão de Fazenda os seguintes papei:;: 

Contas de fornecimento por contracto á en!i~rmaeia; 
Conta~ das pequenas despezas, com sua antorisação f,)itas pelo 

agente ; 
Contas da receiht e dcspeza do agente, cxtt'<thidas tlo 1\vro 

r.:spectivo, modelo n. ll ; . 
Quadt·o demonstrativo 1lós generos consumidos dlll'<llltc o mcz, 

modelo n. 20 ; 
Relação nominal dos ofliciacs e Lias JWaç~s tmtarlos dnrante o 

mez, modelo n. 22 ; 
Folha dB gratilicações do pessoal, modelo n. 21. 
~ 8.• H.em,~tter mensalmente ao> comma.ndantes tios corpns 

as relações ~as ~•Iterações oceorridas com as Jll'<tças emlll'<)gnrln,; 
na enfm·marm. 

§ 0." Remctter á autoridade militar snpcrior tia lor~'\lidade, 
diariamente, um mappa (morlelo n. 14) dos doentes existentes na 
enfermaria ; e com o visto dessa autoridade, ao chefe do serviço 
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sanitario nos Estados, com destino á Inspectoria Geral, pelos 
tramites legues : no 11m de cada triinestre e anno, o mappa 
uos•Jlogico, por o!'dem alphabeticn. (modelo n. 13), dos doentes 
tratado:{ nesse pel'iodo ; semestralmmHe o mapp<t do cat•ga e 
tlcscarga tios instrumentos cirurgicos e qne sel'it extrahitlo do 
livro respectivo (modelo u. 1) ; e annualmen te um relatorio eir
cumstanciado sobre o estado da enlcrmaria, mencionando todas 
as necessidades e indicando tudo quanto for util ao serviço de 
sande em geral, ao bem-estar dos doentes e á economia da Fa
zenda Nacional. Esse relatorio virá acompanhado de uma momo
ria historica dos casos clinicos mais importantes havi•los durante 
o anuo, na qual monciouarit o tratamento <PIO lllais tiver apro
veitado nos referido::> casos. 

§ lO. Nos Estados em que o chefe da enfermaria for o.(lo serviço 
sanitario, esses papeis serão entregues directamente ao com
mandante da guarnição, que lhes dará o destino oonvenicnte. 

Art. !). 0 O chefe da enfermaria poderá licenciar os seus subor
dinados por quatro dias, reprehendel-os por portaria ou otncio, 
" ainda suspen•lel-os por oito dias, dando parte, neste caso, ao 
commandante da guarnição. 

Paragrapho unico. No caso de faltas que exijam, a hem da 
disciplina, a prisão de algum dos seus sulJordinados, poLierá. elfe
ctmtl-a à ordem tht mesma autorhlade. 

Art. lO. O chefe da enl'ermariacorrespomler-se-lm dircctamente 
com o commandante d<t guarnição, sempre f!li•J tiver de tratar 
de assumptos relativos a administmção ou •lisciplina do estabe
lecimento ; no~ ontros casos entender-se-ha com essa antoridade 
por intermedio tio chefe Llo servi\o sanitario, si este se achar na 
mesmêt localidade. 

CAPITULO Ili 

DO PESSOAL MIWICO E !lOS SEUS DI~YERES 

Art. l 1. O pessoal medico das onfet·marias, on dos tlepo:;itos 
de convalescentes, deverit observar estrictamcnte em suas pt•e
scripções, quer therapeuticas, gucr dieteticfls, o que :t rcspdto 
determinam o regulamento vi~ento pam o serviço Scmitario do 
Exercito e a tabclla de dietas (modelo n. 27). 

Art. 12. O serviço diai'Ío 1la enf'ermaria comoçarit ás R horas 
!ht manhã, de 1 de abril :t :;1) du setemlJro, e ás 7, 1lc I de ontu
bro a :.ll tlo março, hora em qne prineipi:trão as visit.ls medicas. 

Art. 13. Os medicos em sorviço nas enfermm·ins militares, quo 
não comp<trecerem ntó meia hora 1lepois da determinad:t pelo 
regulamento para as visitas diarias dos doentes a seu cargo, 
alóm da pena em qne incorrerem pela falta commcttiua, l1L)r
derão a gratificação correspondente ao dia. 

Art. 14. O serviço de dia ús enfermarias será feito alterna
damente pelos coadjuvantes; no caso, porém, de só haver um, 
ficarão, tanto este como o chefe, dispensados da perrnanencia no 
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estabelecimento, mas promptos p~ra a~n•lir a qualquer eventua
lidade, revezando-se; devendo a on!'et'maritt ser visita• la mais tle 
uma ver. por dia. 

Art. 15. Os medicas, fin•la a visita diaria, lançarão de seu 
proprio punho todo o r.~çei tnario, por extenso, no r )Specti v o 
livro (rnod•Jlo n. G), p:mt S<'r envi:t•lo it pltarnwcia. 

§ I. o Quantlo, porúm, pol' qnaltptOt' cit·cnm,;tancia, os .rr~cdica
mentos !'ot'em rornccillos pnt• contracto eotn plt:trmaeia ctvtl, dc
poi,.; de lançado todo o receitual'io em livro pt·opr!o pctos me
dicas respectivos, o chefe org-anizará, em duplicata, o competente 
podido (modelo n. 15), datando-o e assignamlo-o por extenso, e 
o remetterá directamcnte ao fornecedor. 

§ 2. 0 As contas tlo roccitnario(mode\o n. \G) sú serão pnga.s 
dcppi,; do \eg-ali,;adas polo chn{(~ th cnret'lll:ll'ia, quo attn:;tal'il de 
sou pt'oprio punho a sua cxacti<lãn. 

§ 3. 0 Nb caso, porém, de faltas ou abusos no cumprimento do 
contracto, será imposta ao f•Jrnocedor a multa respectiva, com
munican~lo-se o occorrido á autorida•le competente,.par.t tornai-a 
efi'ectiva; devendo ser ospocilicados nas mesmas contas o.'! :tlmsos 
on as faltas. 

Art. 16. Diariamente os medicas lançarão de S''U propri9 
punho no livro (modelo n. 7) todas as alteraçõ:}S, •lietas, GX

traortlinarios, dingnosticos e altas, relativos aos seus rloontos. 
Art. 17. Quantlo alg.1m doente tivet· alta, o me•lico tlevorà. 

mencionar na respectiva pavotot:t (modolo n. 25) o motivo qne 
a determinou : transferoncta, cur;t ou fallocimento; •latawlo c 
assignawlo por extenso. 

Art. 18. Os merlicos rubricarão In primeira. visitn. as p:lpe
lctas dos doentes entrados, o nollas con$i;narão o di;tgnostico, 
depois de hem firmado ; no caso tle moles tia gt'avo, vulgat·mon te 
conhecida, o registrarão só no livro (mOllelo n. 7), ate que o 
doente t·mha alta, occasião em que o transcreverão na p:tp:,lda. 

Paragrapho uni co. Deverão tambem mencionar todos os dias 
nas papeletas a marclm da molcstia, os mr)•lic.unentos fJlle pre
screverem e o modo tle us:d-o,;, :ts tlidag e os c\tl'.tot'rlinat·ios 
fJUe julgarem conveniente a•lministrar. 

Art. 10. Qnando o medico der alta a um doente que tenha àe 
seguir para o deposito de convalescentes ou que precise de 
repouso no quartel, escreverá na alta e na papelet;t o numoro de 
dias necessarios para o completo restahclecim·'nto, devendo essa 
prescripção ser e;;trictamento ob;;ot·vada pot• quom tio tliroito. 

Art. 20. Quando tivee alta qualt]'ter •lol)ntc, o me•lico regis
trará, t!e seu proprio punho, o rlia~nostico no liveo (morlelo n. 12). 

Art. 21. Sempre fJUe o mc:licn tiver em stw. s·3cçi'io 1\oontes 
graves, os visitarn, pelo menos, tinas vo·t.os por dia. 

Art. 22. Os metlicos se reunir·ão om confm'encia: to•l:t:> :ts 
vezes que for necessa.rio remrwer qualquer doente para outro 
clima, outro hospital ou usylo ; sempre qne s::J a.presentarem iL 
sua observação molestias graves q11e ponham a vida em perigo, 
?11 que se tiver de praticar qualquer operaçii() cirnrgica 
Importante. 
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Art. 2:l. Tambem onvirão os seus collegas quando tiverem n;t 
su:t secção alg-um doente tio molesti:1 chronica e que act'Oilitem 
incuravcl ; e si tkpois de csgotrtdos os recm·:;os sng-gcridus nas 
conf'eronci IS não conseguirem a cura, o chefo ria. enfermaria 
levar:1 o J'acto ao conhedmento 1la autoridade competente, requi::;i
t:illdoa respceliHt inspccçiio do saudc. 

Art. 2,1. No caso de marte por moi estia, cujo 11ingnostico 
tenha t;itlo duvidoso, o motlico da secção, auxiliado pelo de 
dht, procetlcrit a autopsia, c bem assim nos casos em quo, por 
qualiJUer cit•ctnnstancia, ella for determinada. 

Art. 25. Si o fallecimcnto se der fúl'a !la enfel'nnria, a 
antop,;ia ::;crú feita, passadas vinte o quali'O horas, pelo medico 
do dia, auxiliado pol' um outro designado pelo chet'e. 

Art. 2G. Quando baixar á. enfermaria algumtt praça vir-tim:t 
de ferimento ou outro traumatismo, o medico de dia,. auxiliado 
pelo coadjuvante que for tambem designado pelo chefe, pt·ocederá 
a exame de CJ;Jrpo de delicto, cujo auto, assign;ulo por ambos, 
será remcttii'to â autol'idatle competente. 

Paragrapho unico. Os termos de exames carlaverieo5 e os 
autos de corpo de dclicto serão registrados em livro cspecittl 
pJlo proprio punho do medico de dia. 

Art. 27. Compete mais ao medico de di:t. 
!'\ I." Receber os doentes, distrihuil-os convenientemente e 

prescrever-lhes a mcdica..,ão c dictns quo as circumstttncias 
exig-irem. 

§ 2. o OIJservar as recommendações dos medicas assistentes, 
pollen<lo moditlcar o tratamento, :;egundo as indicações, quando 
forem necess,trios soccort·os extraordinarios, explicando na pa
peleta o motivo das alter;lÇões que fizer. 

§ 3." Examinar a qualidade e quantirlade dos generos entrados 
ntt enfermaria. 

§ 4. 0 Assistir it distribuição das dietas, verificada previamente 
a sua preparação. 

§ ;-,,o Vet'iticar si os medicamentos são convenientemente 
applicados e •lar aos enfermeiros as necessarias instruoções. 

§ 6." Verificar O'> obltos, declarando por extenso na papeleta 
o dia, a !tom do fbJlecimento e a c:tustt deste, quando por mo
Jestia intcrcurrente não mencionttda nella; e mantlar proceder á 
desinfecção d:t enferm[\,ria, si for necessario. 

!Oi 7. o Manter o asseio e a ordem no estabelecimento, providen
ciando, na ansenci[t do chefe, sobro os casos urgentes, podendo 
admoestar ou prender á. ordem dessa autoridatlo qualquer cm
pregarlo ou doente que commetter falta, c multar a este om sua 
rlieta, quando ô seu estado o permittir. 

§ 8. 0 Assignar as altas, onde escrever:'t o diagnostico, fa,r,endo 
declarar nell[\,s o motivo c até l')llc dia foi o doente soccorrido 
pela enfermaria. 

§ 0." Dar por cscripto ao chefe uma pllrte circumstanciada 
<las occurr~ncillS durante o seu tempo de servh.:o. 
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CAPITULO IV 

Art. 2R. O,; encrtrrogario.:; 1l::ts pharmacias militares sol'ão os 
respons;tvois pcht llo<L tlirecçiio tias mesma~, com;orvaçiio o acon
dicionamento dos metlieamentos, dcoga;; o utensílios, e regul:u·i
dar.\e tle toJo o serviço. 

Art. 29. Ao encareegado compete: 
§ 1. 0 Dit•igir e liscalizrtr tO!Io o tmbalho da pharnmcia, com

municanrlo quacsquer irregularirlatlos ao cholo tb oufm·maria 
para, este provitlencbr. 

§ 2. o Ter sempre a pharmacia provida, de tmhs as drogas, 
medicamento3 e utensilios necessrtrios para aviar com promptid::í.o 
o receituario interno o externo. 

§ :Lo Fazee sempre os seu3 pedirlos com regukl.ridarle o om 
quanlitlatle sumciente pam attentlcr ús nccessitlades da pitar
macia. 

§ 4. 0 Remetter ao chefe da enfet•mat•i;l, no principio de crtrla 
trimestre, o mappn, rio carga o rlcscarga, tios metliJ:unentos o uten
sílios tia pharmacia, existentes o nocessm·ios, oxteahitlo do livro 
respectivo (modelo n. 8). E~~o mappa, que devet·ú Sflr remettitlo 
á Inspectoria Geral pelos canaes compatentes, será conferido e 
rubricado pelo chefe. 

§ 5. 0 Lrmçar no livro (modelo H. 8) tolos os merlicamentos, 
drogas c utFmsilios, o mais ol,jectns que entrarem para o suppri
mento d<t plmrmacia.; só o fazendo, porém, depois de tudo ex
aminarlo e julgado de boa qualidade poi' uma com missão nomeada 
do accortlo com o que dispõe o § zo do art. 8° deste regulamento. 
Depois do lançam:mto feito, assignarãoos membros tlacommissão 
c o plmrmac:mtico encarregado. 

· At·t. 30. n encarngn.rlo terá tambem a seu cargo totla a 
escriptnr:tÇ'ilO, e o cmvljnvante iucnmuir-sc-ha 1le aviar tnrlo o 
rcceitun.rio d:t enfermaria. 

Art. :31. Os pharmaccnticos não porlerão, soh pretexto algum, 
altemr ns formulas presct•iptas ou sulJstituir os medicamentos, 
sem o assentimento, por oscripto, tio facultativo que os 
receitou. 

Paragrapho unico. Si o pharmaceutico julgar a dosagem pe
rigosa, o communicará, para que resolva como cn tender con ve
nionte, ao medico, que, no caso de insistir na dóse prescripta, 
devcril declarar no livro do receituario ou na receita avulsa o 
motivo por quo assim proceue, assumindo por este modo totht a 
responsabilidade tlo que possa advir. 

Art. 32. Quando o plt:c.,rmaceutico não puder aviar alguma 
formula, pot· falta do medicamento receitado, fará sua. decla
ração por baixo 1lo receitu<trio, tlatantlo-:t o assi"'n:tndo-a. Si se 
tratar, porém, de receita avulsa, JH'ocerlerá do n~esmo modo, e a. 
devolverá, si só contiver a formula não aviada; no caso contra-
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rio, fará por escripto á pessoa interessada a referida declaração, 
ticando com a receita, para lhe servir de descarga da formnla 
ou formulas aviadas. 

Art. :~3. As receitas vara os officiae~, as praças e suas familim; 
só po1erão ser aviadas quando ·passadas em meia folha de papel 
com a margem su1Hciente para poderem ser cosidas, no fim de 
cada mez, em fórma de caderno, depois de numeradas; sendo ru-
bricadas pelo chefe. . 

Parngrapho unico. As receitas devem ser escriptas por extenso, 
inclusive a data, assignatura e graduação do medico, conter o 
nome do chefe de família, sua graduação, morada e corpo, o nome 
da pessoa para quem for feita a prescripção medica e o grito de 
parentesco, afim de verificar-se si ha direito ao forneJirnento 
gratuito dos medicamentos. 

Art. 34. O encarregado da pharmacia não poderá inntilisar os 
medicamentos deterioradoS', sem que sejam examinados e jul
gados inserviveis por urna commissão para este fim nomeada 
de conformidade com a ui tima parte do § 4° do art. 8" deste re-
gulamento. . 

Art. 35. Os pharmaceuticos militares ou adjunto!! não poderão 
. ter pbarmacia sua, nem por sua conta. 

Art. 36. O serviço de dia á pharmacia será feito alternada
mente pelo encarregado e seu coadjuvante. 

Art. 37. Ao pharmaceutico de dia compete: 
§ l. o Aviar o receituario extraord.inario da enfermaria e o da 

guarnição. 
§ 2.• Dar ao medico de dia uma parte das occurrencias havidas 

durante as 24 horas de serviço. 
§ 3.• Fazer o desdobramento das formulas aviadas no mesmo 

período, para a devida escripturação. 

CAPITULO V 

DOS ENFERMEIROS, SERVENTES E SEUS DEVERES 

Art. 38. O enfermeiro-mór, o;; enfermeiros, seus ajudantes e 
serventes para as enfermarias militares serão tirados dos corpos 
da guarnição por ordem da autoridade competente. 

Paragrapho unico. Na falta absoluta de praças idoneas para o 
serviço de enfermeiros, serão contra~tados paisanos, com autori
SDção do ministro da guerra, por dons annos, vencendo ordenado 
e gratificação, de conformidade com a tabella junta, sem direito 
a fardamento·; sendo, entretanto, obrigados ao uso do uniforme 
dentro do estabelecimento. . 

Art. 39. Todos os enfermeiros e serventes ficarão sob as im
mediatas ordens do chefe, <t.Ue pedirá á autoridade competente a 
substituição daquelles que nao tiverem aptidão e· zelo para o ser
viço da enfermaria. 
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Art. 40. Para ser enfermeiro é preciso saber ler, escrever e 
contar, ter boa conducta e aptidão para o serviço. 

Art. 41. Os ajudantes de enfermeiros passarão a enfermeiros, 
quanclo houvet• vagas e se distinguirem pelo seu zelo, actividarle, 
humanidade para com os doentos, e pelo fiel cumprimento de 
seus deveres. 

Art. 42. Ao enfermeiro-mor, que terá a graduação de 2• sar-
gento emquanto exercer este cargo, compete ; . 

§ 1. o Commandar os enfermeiros e seus ajudantes, e obrigai-os 
ao cumprimento exacto de sons doveros. 

§ 2.• Fazer a escriptumção do livro (modelo n. 12 ), excepto a 
declaração da mo1estia, que compete ao medico da secção 
como está estabelecido no art. 20 deste regulamento. 

!'i 3.• Organizar e assignnr o mappa geral das tlietas (modelo 
n. 2:3 ), o qual será conrorido o tamLem assignado pelo agente 
da enfermaria e rubricado pelo chefe ; sendo o enfermeiro-mor e 
o agente responsaveis por qualquer engano na qualidade, quan
tit1ade e numero das dietas. 

§ 4.• Receber do agente ou do fiel do agente as roupas e uten
sílios necessarios ao serviço dn, enfermaria, passan1lo de tudo 
recibo, e entregar as roupas ja servidas e inutilisadas para serem. 
substituídas por outras lavadas e boas. 

§ 5·. • Entregar aos enfermeiros todas as roupas e utensilios ne
cessarios ás secções, devendo ter um livro rubricado pelo chefe 
para o lançamento não só das roupas e utonsilios recebidos 
do agente ou de seu fiel, mas tambem dos objectos entregues aos 
enfermeiros, de quem exigira recibo, que será passado no mesmo 
livro. 

§ 6.• Assistir na cozinha á distribuição das dietas, e indagar 
tlos doentes si houve faltas da parte dos enfermeiros, afim de 
remedial-as. 

§ 7 ."Dar ao medico de dia uma parte das occurrencias havidas 
durante as 24 horas. 

§ 8. 0 Apresentar, em duplicata, ao chefe, por quem· será assi
gnado, o mappa 'diario (modelo n. 14), para. ser uma via re
mettida ao commandante do districto ou a quem suas vezes 
fizer, ficando a outra archivada. 

§ 9." Passar revista, depois de fechada a enfermaria, para ve
rificar si os enfermeiros, aJudantes de enfermeiros e serventes 
estão no estabelecimento, e escalar um enfermeiro ou ajudante 
e um servente, afim de revezadamente velarem nas enfermarias 
dur:tnte a noite, devendo a vigília começar ao toque de silencio, 
e terminat• ás 5 horas da manhã no verão e ús 6 no inverno. 

§ lO. Receber os doentes que baixarem á enfermaria, recolher 
o dinheiro e objectos de valor, que vorventura trouxerem, e 
entregai-os ao agente, em cujo poder tlcarão até que o doente 
tenha alta ; &fevendo ainda escrever no alto 1la papeleta e no 
livro de entradas e sabidas (modelo n. 12) o que recebeu, e ler 
em v~z alta o que escreveu, para conhecimento de todos. No caso 
de obito, os valotes serão entregues, oom guia do chefe, á au
toridade competente. 
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§ 11. Não permittir a entrada de pos:>o.ts estranhas ao o,lctbo
locimento, sem licença do medico de dia, nem consentit· fJile os 
tloentes recebam gonet·os alimenticio,; o outros ohjoctos jll'ohihi
dos, das pessoas que o:; forem vi:;itar. 

§ 12. Niio pm·mittir qne rloonte a.lg-nm, aiwb mesmo os qno 
ton ham a I ta, se relit•o tia on !'ormari:t, s·.'JII antPI'ÍSaçiio do mo•lieo 
do dia. 

§ l:L ItecolJet· os fardamentos tios doentes ontt·atlos par:t a 
onfermarht e entregai-os ao agente, depoi;; de conveniente
mente rotulados, com a discriminação do suas dilreeoutos peças. 

§ 14. Dar immediat<tmente parte ao m0dico de din, sempre que 
fallccer algum doente, afim de ser reino v ido o carlavor para a C<ISa 
mot•tttarht, retiratla a roupa da cama, pal'ft t;Ol' lavada c dosinl'l'
ctatla, e queimado o colchão, no caso tio molestüt tmnsmissivol, 
quando não for possível esterílisal-o em estufa a calor humitlo. 

Art. 43. O enfermeiro-mót• será responsn.vel pelo as~eio da 
enfermaria, regularidnde dos curativos fJUe lhe forem confiados 
e boa marcha llo snrviço respectivo, assim como pelo extr<IVio 
dos objectos a sen cargo e pelas faltas commotlilhiS por Sl:us 
subordinado~, si não der logo parte. 

Art. 44. O enfermeir•o-mór só podevú sahir da enfet·maria, com 
licença do chefe e scieucilt do medico de r lia. 

Art. 45. Aos enfermeir·os, que terão a grrvlnaçiio do cabos 
emquanto exercerem cs,;e carg·o, .compete: 

~ l." ltecebor do enfm·nwit·o-môt· to<ll. ;t ronp:t o ntensilio:; 
nocessarios ao serviço dos •loentes a seu cni,JaLlo, sonll<> respon
saveis pelos objectos recebidos. 

§ 2. 0 Rece!Jer o accommotlar o~ tloentos qno lhes forem en
treg-ues. 

§ :~. 0 Distribuir os meJicamentos e dintaso f;IZt'l' os l'lll'alivo~ 
quo lhes forem ordenados. 

§ 4. 0 Velar pelo asseio tio suas secções e cumprir• tlelmente 
todas as orllens fJUO lhes forem dadas. 

§ 5." Fazer o pedido das dietas de ~nas secções (modelo n. 24) 
e entregai-o ao enfermeit·o-mór, par.t quo este organizo o mapp:t 
geral (modelo n. 2:1). 

Art. '1G. Os enfoPmoiros o sons njn•lantes serão responsahili
srulos pelas faltas fJUe commotterem, o punido~ •lo aceordo com os 
regulamentos militares e as pena~ comminadas no presente. 

Art. 47. Os enfermeiros e seuo; ajnd,tntes potlcriio StH' multa
dos em suas gratitlcaçõBs; os contract<tdos tlespr,.lidos, c enviados 
})ara os corpos os militaros, qtmntlo se tornarem incorl'igivois. 

Art. 48, Os onformoiros o seus fljnrlantcs, quawlo preso.~, 
pet'dorão a gratiticaçã.o, e os eontradados, quando lJltixarem it 
enfermari:t, só terão direito á mettdc do ordenado. 

Art. 49. Os enfermeiros praças usarão o farclamento de seus 
respectivos corpos ; e o:> contractados o especilicado no regula
mento em vigor para os hospitaes militaret;. 

Art. 50. Os njudantes de enfermeit'os snbstituir·ã.o a este~. em 
seus impedimentos, e terão emquanto exm~cerem esse cargo as 
graduações de ans peçada. 
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Art. 51. O numero de serventes pat·a as enfermarias milita
res será o designado no art. 5° deste regulamento, podendo 
ser angmontado em occasiã<• de opiii•Jmias on IJUando a nect~ssi
dade do serviço o exigir; esse augmento, pot•étn, ;.;ô po•lcr{t set' 
feito por ortlem da nutot•icl:ldo competente. 

Art. :í2. Os serventes serão distrihnitlos pelos diversos sorrir)nS 
tia enf'ermaria, conformo as suaR aptidões, e sel'iio obriga•lus a 
cumprir todas as ordens IJUe receliet·em. 

Art. 5:3. Os enfermeir8!> e njudantes e os serventes, IJU:tn•lo 
praças, serão rlesarranchados. 

C,\l'lTULO VI 

DO AGENTE E FIEL DO AGENTE 

Art. 54. O agente •las enfermarias militares scl'á ofl1cial 
reformado, capitão ou subalterno, ou honornrio, proposto pelo 
chefe e nomeado por port::tria do l\linisterio da Guerra. 

Paragrnpho nnico. Na faJt[t absolnt:t •lo ofTicial reformado ou 
honnrario po:lorit ser nomo~ulo 11111 subalterno arrogimnnlado, 
deta I h a do pola anlot•itlado com pctcn to. • 

Art. 53. Terá para coadjuvai-o um fiel, praça do Exercito 
itlonea para esS'J cargo, nomeado pelo commandante do districto 
ou da guarnição, sol! proposta sua e requisição do chefe tia en
f'crmaria. 

Art. 5G. O ngento Eerú encarregado da athninistt·aç[o e eco
nomia da enfermaria, na parte que lhe for relativa, e responsa
vel por todo o material que estiver sob sua guarda. 

Art. 57. Ao agente da anfc•rmaria compete : 
§ 1." Organizar e assignar diariamente o vale dos vi veros 

para a~ dietas (modelo n. \J), de accordo com o mappa geral IJIIO 
na vespera lho será apresentado pelo enfermeiro-mór, e rcmct
tcl-o ao chefe da enfermaria para rubricai-o. 

§ 2. o Receber da repartição competente, todos os mczes, a 
consignação que o Governo marcar pam as tlcspeza,; miuda;; 
da enl(~rmaria. 

§ 3° Prestar contas todos os mezes das despczas qne tiver 
feito com a enfermaria, acompanhando-as elos respectivos dc
cumentos, para serem convenientemente processadas; não tle
vondo ser-lhe levada em conl<t nenhuma tlcspcza feita som 
ordem do chefe. 

§ 4.° Confeccionar no principio de cada mez a folha das grati
ficações (modelo n. 21) dos empregados da enfermaria, cuja im
l)Ortancia será por ol!e recebida, devendo fazer tambem o paga
mento, tl.SSim como recolher, com guia do chefe, ú repartição 
competente as I]U:tntias IJUe por ventura não tenham sido 
pagas. 
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§ 5.0 Entregar ao chefe, no fim de cada trimestre, o mappa por 
ordem alphabetica. do material a. seu cargo, extra.hido do livro 
respectivo (modelo u. lO), deven,Jo declarar na respectiva casa. 
o estado em que so achar, si houve extravios ou consumo, e 
quaes os olüectos necessarios para. o serviço d:1 enfermaria. 

§ 6." Organizar e assignar no fim do cada mez o <JUadro 
demonstrativo tios generos recebidos e consumidos (modelo 
n. 20). 

§ 7. o Pedir, em tompo, os objector4tnecessarios e requisitar a 
substituiçiio dos que estiverem em máo estado, cujo consumo só 
poderit ser feito depois de julgados inserviveis por uma commis
são nomeada pelo commandante do districto ou da guarnição, 
tudo de conlormidade com as leis em vigor sobre exame e con
sumo. 

§ S. 'l. Fiscalizar com o maior cuidado todo o serviço d:t cozinha 
e dar ao seu fiel as instrucções que julgar convenientes para o 
bom desempenho de suas obrigações, e tomar-lhe contas quando 
ojulgar necessario. 

§ 9. o Fazer de seu proprio punho a escripturação dos livr"os 
(modelos ns. 10 e 11), devendo mencionar todns ns qliantias ou 
valores que lhe forem entregues, qualquer que seja a sua pro
cadencia. 

Art. 58. O agente, quando official arregimentado, ficará 
dispensado de todo u serviço do qnartel, durante o t!'mpo em que 
set•vir nas enfermarias. 

Art. 59. O agenté só poderá receber os vi veres fornochlos 
para as enfermarias depois de examinados e julga, los de boa 
qualidade pelo chefe ou pelo medico de dia. 

Art. 60. O agente lauç,tr:"t· em sna carga twlo que receber na 
arrecadação. 

Art. Gl. Ao tlel, que será o ajudante do agente, compete: 
§ 1.° Cumprir todns as ordens dadas pelo agente. 
§ 2.° Conservar em completo asseio e ordem a arrecadação, e 

acondicionar todos os objectos nella existentes, de modo que niio 
se estraguem. 

§ 3.o Ter a seu cargo a escripturação dos mappas e mais 
papeis concernentes a agenP.ir. 

CAPITULO VII 

DO AMANUE~SE 

Art. 62. Ao amanuensa compete: . 
§ 1.° Fazer a escripturação dos livros, mappas o mais papeis 

da enfermaria, excepto dos que estiverem a. cargo dos outros 
empregados mencionados neste regulamento. 

§ 2." Organizar e ter sob sua guarda o archivo da enfermaria, 
pelo qual será o responsavel. . 
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CAPITULO Vlll 

DO COZINHEIRO 

Art. 63. O cozinheiro será praça do Exercito apta para esse 
serviço. 

Art. 64. Ao cozinheiro ~mpre: 
~ 1. • 1\ece!Jer todos os dia,; do 1i<3l do agente, om presença do 

on!'ermeit·o-mür, todos os generos necessarios para m; tliotns, o 
o fará por conta, peso e medida. 

§ 2. • Receber do agente todos ós utensílios de que necessitar 
pal'a o serviço da cozinha, devendo conservai-os sempre limpos, 
na melhol' ordem ; e será por tu<lo responsavel. 

§ 3.• Preparar as dietas, conlbrme as instrucções que re
ceber, com todo o asseio e presteza, afim de serem distribuídas do 
modo seguinte: o almoço ás 8 horas da. manhã, o jantar ao meio
dia e a ceia ás 6 horas. 

CAPITULO. IX 

DISPOSIÇÕES GERA ES 

Art. 65. As enfermarias militares são subordinadas, como as 
demais repartições militares existentes nas guarnições, aos 
respectivos com ma ndan tos. 

Art. GG. As enfermarias deverão ser situadas nas proxtmt
dades dos quartei;;, em edificios contortaveis construidos em 
lagares seccos e elevados, e que tenham as condições hygienicas 
aconselhadas pela sciencia. 

Art. 67. Os depositas de convalescentes serão estabelecidos, 
sempre que for possível, em logat·es ele"ados o sadios, bem 
afastados dos centros populosos. 

Art. 68. As enfermarias terão os compartimentos necessario:o 
para os diversos serviços, para os empregado;; que nellas devem 
residir e para os officiaes de dia~ 

Art. 69. os leitos do;; doentes serã.o de ferro e terão entre si 
o intervallo, pelo menos, de um metro. 

Art. 70. Nas enfermarias haver[\ tantas caixas de retrete 
com vasos desinfectmlos e asseiados, quantos forem os doentes 
que pelo seu estado não puderem ir á latrina. 

Art. 71. Nos intervallos dos leitos haverá tambem pequenas 
mesas, onde o;; doentes possam tomar as suas refeições. 

Art. 72. Em cada secção de 30 doentes haverá : duas 
banheiras, duas meias banheiras, tres bacias pequenas, tres lava
torios com serviço de louça ou ferro esmaltado, e tantas escar
radeiras de metal quantos forem os leitos occupaüos pelos 
doentes. 
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Art. 7::. Os .doentes all'ectados de moles tias transmissi v eis 
deverão ser completamente isolados, afim de evitar-se a pt·o· 
pagação do mal. 

At't. 71. ,\s cnfermarhts militares deverão SOL' lavadas, caia
das, on melhor, pintadas a olilo ; e desinfectatlns, bem como os 
roS()ectivos ntensilios, to<las as vezes que o,; tlirectores o jul
garem conveniente. 

Art. 75. Sendo as enfermarias estabelecimentos inteiramente 
subordinados ao regimcn militar, dc~cm totlos· os seus cmprc
gatlos apresentar-se no serviço sempre uniformisados ; não po
dewlo empregado algum interno sahir tlcpoi::l tlo toque de 
silencio sinão em objccto de serviço urgente c pot' ordem do 
medko de tlia. 

Art. 7G. As cnfet•marias espociaos aos tlivet·;:;os e,;taloolecimen
tos militares se regerão por este regulamento na,: disposições 
qne não forem de encontro ás que vigot'i\rom naquclles; de
vendo, porém, os respectivos t!it•ectorcs 011 commandantcs pro
vi<lenciar de mOLlo que a Inspectoria Geral tio serviço sanitario 
do Exercito ou os chefes tio mesmo serviç>o nos Estatlo.;; recebam 
torlus os mnppas e paj)eis relativos a esse serviço e q 110 lhes tio
vem ser enviados. pe os tramites legaos, nos perio•los desig-nados 
no pl'escntc regulamento c no C]UO rege o scrviç>o sani tat•io tlo 
l·~xercito. 

Al't. 77. Tambem tlevcr~o ser respeitadas as •lisposiçõcs do 
r••gnlamento para o srrvil,'o tio:> corpos, appt·ovado pelo tlcct·eto 
n. :l38 de 2:3 de maio ti•~ 18U I e pnbl icatlo mt ordem tio dia tia 
Heparti1;ão do ,\jntlnnVJ General n. 214 de 2R tle jnnho !lo 
mesmo anuo, na parte relatha ao s11rviço medico, nnm voz que 
não forem t!e encontro its do presente regulamento ; devendo 
porem ficar em pleno vigor a disposição concornento aos otnciaes 
autorisados a fazer a visita perio<lic;t aos doentes dos seus corpos, 
para o C]ne o chefe da enfermaria providP-nciarà. 

Art. 78. Nas cnf'ermarim; em C]lte houver irmã~ tlo caridade 
o serviço se far~·t de acwrdo com as instt'ncç<ie~ tle !'?de dezem
bro de 18(38. 

Art. 79. As enfermarias militares deveriio ter os livros e 
mais papeis constantes da relação annexa a este regulamento. 

Art. 80. Os empreg-atlos tias cnfemmri~s militares terão O'l 
vencimentos especific<l•los na tahella annexa ao p1·esentc regula
mento. 

Art. 81. O lhwerno poderá f<tZ8t' uesttJ regulam8nto as alte
rações, qne a expel'iencia acouselhat', comtanto quo t!olL1s não 
resulto augl!lento de despeza. 

Art. 82. Ficam revogadas as disposiçõe,.; em contL·ario. 
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, 27 de dezembro 

de 1892.- Francisco 1lntonio de J[mwa. 
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Relação dos livros e diversos p:tpe!s para <t escripturaçiio das 
enfermarias militares 

Ll VRO~ 

Do che(e da enfermaria 

l\lo•lolo n. I -Livro de carg-a o 1loscarga 1los instrumentos 
cil'urgicus. 

Modelo n. 2- Livl'o do pr·otocollo. 
» 11. :; - Livro de registro do~ to I' mos de oh i tos. 
» n. 4 - Livro do ponto. 
» 11. G- Livro do a~sontamentos do~ lmlpl'oga•los. 

Livl'o 1le rcgistt'o dos termos do exames o de consumo, con: 
I!JO folhas. 

Livro de registro de folhas de pagamentos, ·com 150 folhas. 
>' 1lo visitas do snpe1·ior de dia, it enfermal'ia, com 150 

folhas. 

l>o utcdico rlc di" 

Lin·n •lc •:oi pu;; •lu tloliclo~ o 1le anlnp.-ia,, Ctllll 1:JU folha~. 

Do medico IJJICmTI)JO.rlo dr! secçao 

i\!lltlr•lo n. G- Liv!'o do recoiturtl'in. 
» n. 7 - Livl'O do enll'ada'i e s;lhÍihis •los doentes. 

no phw'iii'!Ccutico CIICarrcyrulo da J1 1tal"iil,lCia 

Modelo n. 8 - Li vt•o de carga o descarga das d l'oga s o u ten
sil i os da pharmacia. 

J\lo,lelo n. 9 - Tahio de pedido.; dial'io~. 
,, n. 10 - LiHo de cat'ga e descarga da t•oupa e uten

sílios. 
Modelo n. li - Livro da receita e de::;peza. 

Do en[ermci!·o-illUI' 

Modelo n. 12- Livi'O geral 1le entntdas e sabidas dosoiTiciaes 
e das praças. . 

Livro <le carg-a com 150 folhas. 
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DIVERSOS PAPEIS 

Do chefe 

Modelo n. 13 - Mappa nosologico dos doentes tr<1tatlos du
rante o trimestre. 

Modelo n: 14- Mappa do movimento diario da enfermaria. 
» n. 15- Pedido de medicamentos á pharmacia civil. 
» n. 16- Conta geral de medi!!amentos. 

Mappa de carga e descarga do instrumental cirurgico extra
hidodolivrorespectivo(modelo n. 1). 

Do medico de dia 

Modelo n. 17 - Alta da enfermaria. 
-. n. 18- Attestado de obito. 
-. n. 19- Participação ao Registro Civil. 

Do encw·regado da pharmacia 

Mappa de carga e descarga dos medicamentos e utensílios tla 
pharmacia, extrahido do livro respectivo (modelo n. 8). 

Do agent~; 

Modelo n. 20- Quadro demonstrativo dos generos consu
midos. 

Modelo n. 21 - Folha das gratificações dos emprega<los. 
Mappade c.trga e descarga da roupa e uteusilio~, extrahido elo 

livro respectivo (modelo n. lO). 

Do en{e1·meiro-mór 

Modelo n. 22 -Relação nominal dos oJHciaes e da,; ·praças tra
tados :pa enfermaria. 

Modelo n. 23 - Mappa geral dos enfermos e das dietas. 

Do en{enneiro 

Modelo n. 24 - Mapp,t dos enfermos e das dietas da secção. 
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Modelo n. 25- Papeletas. 
~ n. 26- Baixas. 

Avttlsos 

» n. 27- Tabella de dietas. 

OBSERVAÇÕES 

As minutas serão archivadas. para serem em tempo encader
nadas. 

Todos os livros terão as seg-uintes dimensões : om,42x0m,28. 
Par;t a confecção dos diversos papois será empregado o papel 

commum almaço pautado ou liso de Qm,33xOm,22. 
Secretaria de EstaLlo tios Negocios da Guerra, 27 de dezembro 

de 1892.- Francisco Antonio de illóura. 

T;:tbella dos vencimentos dos empregados das enfermarias 
militares a que se refere o decreto n. 1183 desta data 

E~!PREGOS 

.\~1mt(', otricia.l reformado 
ou honOra.rio •••••.•••• 

Dtto, official arregitnentado 
Fid do agente, pra~a. do 

Exercito ....••..•.••.•..• 

Amanuense, idem •••••••. 
Enfermeiro-wór, idem ••.. 

llito, pai,ano ••.••••.•••• 
Enfermeiro, praça do exer-

cito ••.••..••..•••••.••.• 

Dito. paisano ............. . 
Ajudante dH enf~rmcirn, 

pra(;;L do Exercito •..... 

Dito. paisano ....••..•.••• 
C1Hinhciro, prnc:a do excr .. 

cito •.••••••.••••••.•.. ·• 

Servente, irlem, ••••••• , •• 

<10~000 

20~000 

2:>$000 
30$000 

:,o~ooo 30~00 

20,)000 

4~(~)0 20-~000 

15$000 

30~000 )!0~000 

30,~000 

:'(100 

OllSEH. V AÇÕI':S 

I•: o soldo <)a. reforma. 
e etapa. 

O~ vencimentos do corpo. 

I•: os vencimentos mili-
tn.rcs. 

Idem. 
Idem. 

Sem direito a etapa. 

E os veneimentos miH-
lar<'~. 

:--:r'lll direito a etapa. 

E os \'l!llCÍIUPll~OS rnili-
tarf'~. 

~1'111 ílimito n nlrt.pa. 

E os vt~ncilneutos mili-
t:tl'I~S. 

lde111. 

O ollicial houorario nomeado n.gente ,1e\·er:i. pr"st:H' ti.a.n~.a. de i:000:3. antes de 
entrar no exerdcio f lo c:tr.fl"'o. e f'llli!Uanto o exercer l''~rcr,ber(t, al~~m das van
tng-ens con~ignadas ne~tn. t:i.l,eUn, o soldo marcado na tabella. de s dn fevereiro 
rle 187a. 

Secretnrirt do Estado dos Negocios <la Ouori"a, 27 de dezembro do 1802.
Franci•co Antonio ás .lioura. 

l'odet• Executivo 1892 73 
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MODELO N. i 

EnfermAria l\Iilitar de .................................... . 

livro de cnrga e descnrgn <los instrumentos cirnrgicos 
pertencente!'\ :'t nw~mn cnfermnrin 

Teve principio em .................................. . 
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0,28 

Carga e descarga dos instrumentOs cirurgicos a cargo do chefe 

o 
;.. 
z ., 
;;! _, 
"' o 
ü 
Q 
>; 
o 
'-' 

"' 

<i 

-~ 
" o 

Existem 
actua.lmcnte 

"' ., 
o 

CLASSIFJCAç.\o .. e o 

"' "" -.; o 

" _g 
" '"" ., _g !l "' ·o; "' 5 ... " o o o ;> ... 

~ ... e < ..., 
ril 

Faca..~ de amputação. Quantas.. 2 

Ditas pequenas .....•. 

Ditas ..•••••.•.•••.•• 

t'.\RGA 

" " 
s 

ii s 
o 

o rn 
:s 
-g 
" "' et: 

-·1-------1----1---- -- -- -- --

<» 

d 

" " ·;; 
o 

Enfermaria. ::\Iilitar de.......... em •..•• de •••...••. , •.• d~ tSU •.•• 

O chefe, 

................ -............ -...................................................... . 
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d~ Enfermaria de............ durante o .•. semestre de 189' .•. 

" ;; 
o 
a 
"' ., 
" o 

" 8 
"' o 

"t:! 

" Q 

DESCARG.\ FICA RXISTINDO 

s 
o 

IXl 

tlBSER\'.\t;'Õg~ 

-- -- -- -- ·-- -- -- --------
CARIL\ 

Os forros recebido~ 
em ........... estão 
ncondiciona<lm; na 
caixa •..•••. 

DESCARGA 

Os ferros dados em 
consumo em ..... de 
••••••••.•• de 189 ••• 
estão acondiciona
dos na caixa .... , 

O muanuense, 
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Coutúm este livro 60 t'olhns Bumerndas e t•ubrica
dns com a rubricn-··-···········--·······---de que uso. 

Enfernwl'ia militar de······························-·-·--·-

Dr. F. 

L" O mappa constante deste livt·o será tt·nnscripto 
semestralmente, salvo si ltouvet· substituição de chefe, 
porque neste cuso ser<"1 CIIC(~t·t·ado uessn o<:.cnsiiío, as
sig-nando ambos o uwsrnu lllilppa. 

2." Neste caso o qne tomar conta abrirá novo 
mappa, com a carga qne houver recebido do seu unte
cessar. 
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l\[ODI~fi > N. 2 

Enfermnria militai' de 

Livro do protocollo. 

Teve prindpio em. 
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O,i8 

ENTRAD.\S 

1802 

H janeiro .• 

25 

~Iargem 0,02 

ACTOS DO PODEll. EXECUTIVO 

A~Y..:U:'\ll'TO 

Aviso do Mi .. Communicn.ndo que 
ni~terio da os officiaes ri os 
nunrra de 10 corpos sanitario~, 

etc. 

1\IOVI'\IF:STO 

Communicou-se nos 
ofliciaes sanitarios 
para o~ 1lPYitlns lim~. 

2 Requerimento 
do soldado 
Antonio Pe
,]roCoimbrn. 

Pedindo trnn~feren- Cnmpctentnnwnte in
cia para um dos formado seg·nin para 
corpos do Sn1. o comUJando dn 

gnarni(;ão. 
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o 
"' ENTRAD.\S ~ :.,; P. PROCEDEXCIA 

NOl\IP. 
MOVJ:\IF.NTO ASSU:\lPTO 

~. 
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Contém este livro cem folhas numeradas e rubri-

cadas com n rubrica 

Enfermaria militar de 

Dr. F. 

de que uso. 



I t ô; 

MODELO N. :3 

Enfermaria militar de ..... ·-····--·-----·---

Livro de registro dos termos tle obitos. 

Teve principio em 
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... ... 
ô 

0,28 

Soldado Gustavo 
beiro da Silva. 

2<> regimento de 
lharia, 2a bateria. 

Margens 
de 0,02 

O chefe, 

Aos dez dias do mez de maio 
de mil oitocentos e noventa, na 
enfermaria .......................... falleceu, 

Ri- de beri-beri, o soldado da se
gunda bateria do segundo regi
mento de artilharia, Gustavo 1{i

arti beiro da Si! va, natural tio Ceará, 
• idade de v in te e oito annoi', filho 

de Paulino Tito da Silva, tendo 
entra,lo nesta enfermaria em 
vinte e dous tio 111ez proximo pas
sado. E para constar se lavrou 
este termo, assignado pelo chefe 
e por mim ........................................... . 
Amanuense, que o escrevi. 

O aman uense, 



Ar.TOS llO PODER EXEr.UTIVO 1165 

O chefe, 

O amanuense, 



Contém este livro eem folhas numerados e rubricadas 

com o rubrica ..................................... de que uso. 

E1.fern1aria militar de ........................................................... _ .. "'"-· 

Dr. F .................................. .. 

Chefe. 
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MODELO N. 4 

Entet'll10J'in militar de .. ····· 

Livro do ponto. 

Teve principio em.. 
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Margem I de o,os 

ACTOS llO POOER I~XECUTI\!' 

0,28 

ASSIGNA.'l'URAS 

ENTRADAS ~AUIDAS 

Dia········ de····· .. ··· ···· de 18\J 

Cal'itão Dr •• Josj J,opes da Silva: •••••••• Dr. Silva. 
AdJUnto Dr. Joao .Lins de AraUJO ••••••• Dr. Lins. 
Tenente pharmaceuUco José Pio Alves ••• ~'harmaceutiuo Pio Alves. 

Dr. F ..... 

Chefe. 

Dia ........ de ............................ de 18\l .. .. 
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ASSIGNATURAS 

ENTRADA~ t-;AHIH\~ 
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Contém este liwo duzentas e cincoenta folhas, 
numeradas e rubricadas com a rubrica............................... de 
que uso. 

Enfermaria militar de ............................ . 

Dr. F ....•.. 
Chefe. 
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MODELO N. 5 

Enfermaria militar de ................................ . 

Livro de assentamentos dos empregados. 

Teve principio em ............................... u .. _ 
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0,28 

NOMES OBSim YAÇ'ÕES 

Reformado, Ma- Nomeado por portaria de de 
noel Garcia. 

i\ gente 
a presontou-se o en tron em exercicio 

Por portaria do 

licença, etc. etc. 

ohtovc tros mczos tle 

Entrou no goso da licença em 
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OBSIC!l.YAÇÕE~ 

2" sargento do :!5" Nomeado pelo comma111lanto Lia guarni~!iiO 
h'l.talhão de in- . 
fanturia .losé An- em dctulhe do dm 
tonio do Castr·o. 

Enf'3rmeiro-mór. 

Aprc_sentou-s0.... e ontt•on em cxm•eleio 

em ......... . 

Elogiado, etc. etc. 

Roprohendido, etc. o te. 

Dispensado por oito dias. etc. etc. 

Recolhen-se a seu corpo, etc. etc. 
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Contém este livro cento e cincoentn folhas numeradas 
e rubricadas com a rubrica ........... de que uso. 

Enfermaria mimar de 

Dr. F .•..•. 

Chefe. 
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~lODELO N. 6 

Enfonnnrif1 LlÍWar de .......... . 

Teve principio em ........... . 
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0,28 

:\IEIHCA.;\lE:-i f O~ 

Internos Externos 

llb •.• de ................ de iSU ••. 

10 ~ulratiJ ~~~~ so11 i o. 
1~1 ...:ulfat J de qniuina. 

Q U.\NTIDA.tn<:S 

SP-ssenta grn.mmas. 
Umn gt·ammn. 

Uma ga1•rafa. 

Eu1 dur~s capsuhts. 

20 .\gua de Vichy. 

21 X:arope de Ea,ton. 
Opo<leldoch •...•..• Um 'idro. 

Tres c,,lherinhas por 
rlia. 

Dr. F ...••.•••.•......•. 

Dia ••. de ................ de iSU ••• 

Um vidro. 

(nome por inteit·o) 

lllargm'-' de 0,02 



lli7 

MF.Dl''A:\JE~TOS 

---------------------- ---------- Qe.\N1'll1.\l1Bf' 

Internos Externos 

IJb ..• tle .••.••.••..•••.• <lo 18J .•• 



1178 ACTOS DO PODKR EXECUTIVO 

Contém este livro duzentas folhas numeradas e 

rubricadas com a rubrica ..................................... de que uso. 

Enfern1oria militor de ........ - .................................................... u .. ·-

Dr. F.-................................. . 

Chefe. 
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MODELO N. 7 

Enfermaria militar de_·--··-·····----··----

Livro de entradas e sahidas dos doentes da secção---·-·-·-

da Enfermaria 

Teve principio em ......... ~·····-······· .. ················~ 



1':'0 

0.28 

'f. .., 
... 
"' ,., 
"' 

/.C tu:.;, IJO 1'UDEH E\.Et:t Ti\ll 

Doentes tratados na secção .•.•.• tln. EnfPrlll~Hí:t. dnrantc o n:ez de 

a. ------·----------·~------------c--------·------., 
'" ., 
~ 
o 
C::: AOMI~S 

~ 
o 
X 

3 

(\ 

João da Cruz 
Cnrdcirn 

Jonqnim 
rle ~ant'.Annn 

C't)UPOS 

li} dP. infan-
ta ria 

70 de inran-
ta ria 

f;R\

nt:AÇ"i'i.Er--

Sol<larlo 

Cnho 

20 

2~ 

--

1!.\JX.\S 

Dez. 

Dez. 

o 

" " ~ 

j~~ü 

18~) 

---- ---

G • 

G. 

--· 

--------~--~~~ 

G ~ !l to 11 

----------------------
. ·.a üa !it ()l j:t .\lt1. " 

:) ~ lc jo. 

-L l-U 
ljL fi'\ () ~ ()~ ,, ja ():\. .\1\:t " 7 

- - - - - - - - - - -

------1 ----· --- -- -- -- -- - -

---- í 

Mnrgem 0.02 
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j:tiH~it·o, COlll dcclara•:ão das dietng (p1e lhes são abonadas Dl' ....• 

'1'.\S 

nr•irn rle 1800. Dt' ..•. 

dn eorr~nlc. Dr •.•.• 

DI:\G);'O~TICO EXT!tAOROI:"i.\RIOS 

F~ b r~ intermit- r)Oframr~ns,d<: vinho 
tcntP. te 1 a .1, <""o1abn.dn. 

de :1 aJ. 

----------- _, _____ , _____ _ 
Bronchite. 
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Contém este livro duzentas folhas numeradas e rubricadas com 
a ruhrico __________ de que uso. 

Dr. F.~--························· .. ···• 

Chefe. 
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MODELO N. 8 

Enfermaria militar de ........................................ . 

Livro de carga e descarga das drogas e utcnsilios 
n cargo do pharmaceutico da mesma enfermaria. 

Teve principio em ..... 
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0,2S 

Carga e descarga d"ts drogo1s e utensílios existen'tes a cargo 
de 189.... com a dechração dos artigos necessarios para 

I LAS:iiFlcAr;ÃO 

_\zotato d" 

13orax, 

Capsulns. 

o 

!\Jargom 0,02 

Gr ..... .2~,7 

i CO 

Caixas. 20 

CARil.\. 

Entrado 
neste 

trin,estre 

30 5~,7 
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do ph<trmaceutico da Enfermaria, durante o ..... trimestre 
o consumo d3 tres mez3s. 

DESCAHG.\ 

Consumitlo 
na 

Enfm·mari:l. 

o 
§ 
a 
o 

" 
F. 

"' o 

"" " o 

" s 
8 
o 

"' 
---------

8,2 9,1 10 ........ 27,3 31,1 

Poder Executivo 1802 

PRIWISA·SN PARA 
O CONSU:\10 Ill~ 

TRES J.mzJo;S 

75 
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Contém este livro duzentas folhas numeradas e 
rubricadas com a rubrica .............................................. de que uso. 

Enfermorio militar de ................................. . 

Dr. F ................. . 

Chefe 

Observaç&es 

Ln No fim de cada trimestre será remettida á In
spectoria Geral cópia do mappa com data de 1 do mez 
seguinte, carregando-se nesta occasii'io os artigos 
necessarios para o consumo de tres mezes, e abrindo
se nova esc ri ptlll'ação para o trimestre seguinte. 
O phnrmaceutieo assignará tanto o mappa lançado 
no livt•o como nquelle, que será rubricado pelo chefe. 

2.a No caso do substituição do pharmaceutico, será 
encerrada a escripturação do mappa, assigmmdo-o o 
que entrego e o qne recebe, e será rubricado á es
querda pelo cltefe. 

:1.a O phormnceutico que entra abrirá novo mappn, 
considerando no i" casa da carga ((Recebido do meu 
anteceSS')I' )). 
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MODELO N. 9 

Enfermaria militar de ... 

Talão de pedidos diaj'ios. 

Teve principio em ................ . 
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~ 

i 

o, 
Visto.· 

Chefe. 

Enfermaria mihtar 

JV. 
r;~-:, 
41 Í]t Visto. 

~i ~\'~ 
18~ ........... fi' < Chete. 

~~-~ 

Enfermaria militar 

TI ij Vale para o fornecimento de hoje··················· .. ················································ 

~tl ... : .. ·:· .. ::::···:::.·:·:·:··:·::·:·:::·::::::::·:···::::·:::::::.·:.-.-.:::·.:.· .. ·.·.·::.·.·.-.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.::::: 
i! H 
~n 
~ifl. 

N. 

18J·······-

~ 

Enfermaria militar de················· .. em···· .. ·· ···· \~~ ~ 
~fa.rgem ld d 1~ n ow ,02 e ........ ·············· . .. " t.~\) ........ .. it ~·~ 

Enfermaria militar de ·······················6111·· .. ············ <le················de 18\J ............ . 

.VJente, 

Agente, j'~ 1'& 
t~~ 

~ 
~ 
g 

~ 
~ 
t>l 

'"' c:: 
'"l 

~ 

...
C;J 
ü 
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Contém este livro duzentos folhas que serão diaria
mente pelo chefe rubricados, á proporção que forem 
sendo extrahidos os pedidos. 

Enfermariá militar de. 

DI', F ... 

Chefe. 



ll9~ 

MODELO N. 10 

Enfermaria militar de····················· ·· 

Livro de carga e descarga da roupa e utensilios a 
~argo do agente da mesma enfermaria. 

Teve principio em··········································· 
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o.~rg:t e descar,Ja d'.l roupa e utensílios a cargo do agente. 
necassarlos para 

"" .... 
o 

C"LASS:JFIC.\(,•Ão 

" o 

'"'" .s.s 
'-- ~ ., " =c 
"" .,:g 
bc .. -
"'o 
-E~ 
~o 

o~ 
""-" :~ll 
O<ll ., ... ., 
~ 

C.\RG.o\ 

Entrn(tos 
neste 

trimestre 

AvenLaos de nlgotlão ................ I Qunnto' ~ ~ --
Camisas de algodão................. » :JJ 5 
Calças de linho ..................... . 

o ch~ffl, 

!O 
10 
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no .... trimestre .......... ue ..•... com declaração dos artigos 
tres mezes 

::: 
·o; 

.[ 
" ""' 
"'' g 
o 

a 
v. 

"' o 

" a 
" o 

"' "' o 

10 
5 

DESC.\RGA. 

;,;. 

;: 
·;; 
= ;: 
-~ a " ., " ~ E 

~ o ::::: ;,:: 
-.; 
'"' o ., 
~ 

§ 
" .:! 

" = g 
·n 

lo'ica 
existindo 

o o 
'O "" !l !l 
"' o; "' " ., > 

., 
" 8 ª 

o s ., 
o o 5 o 

'f) 
'f) 

= E 
:;j !'< 

PRRCJS.\-SE 
PARA c Anca DO 

:!\IES:\10 

-- - -- -----1-------...,.---
11 12 11 6 29 
52Qto53:; 

C atua 

As peças de roupa foram re
cehida~ rlo A L'lienal •1e Guerra. 
f'lll 12 de janeÍL'O, documento 
o. 1. 

Os utensilios foram compra
dos por esta Agencia ou forne
cirlos. 

Descarya 

o avental inuLilísado, C•>lnmu
nicnu~se- {t nutQI'ida.de compe
hmte para mandar fazer carga 
da respectiva importancia. 

Os artifíOS dados em consumo 
constam ao ... 

O agente, 
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Contém este livro duzentas e cincoenta folhas nume-
radas e rubricadas com a rubrica .... ... . . . de 
que uso. 

Enfermaria militar de ................................. . 

Dr. F ...................... . 

Chefe. 

Observações 

t,a O mappa constante deste livro será transcripto 
trimensalmente, salvo si houver substituição de 
agente, porque neste caso será encerrada a escriptu
rAção nessa occasião, assignando ambos e o chefe. 

2. u Neste caso o agente que tomar conta abrirá 
novo mappa com a carga que houver recebido do seu 
antecessor. 
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MODELO N. 11 

Enfermaria militar de ................. . 

Livro da receita e despeza dos dinheiros recebidos 

c despendidos pelo agente da mesma. 

Teve principio em ........ .. 
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I 

0,28 

Conta corrente da receita e despeza do rnez 
de janeiro de 189 ... 

rn o 
O f-< 

l...f.';.,. ...: < {.)•!>l 
~~ f-< ... 

CJ.AESH'ICAÇÃO ~ l>l 
~p elo 
!>lo o (/] .... o l>l l>l 
pA ~ A 
Z.rn o 

A 

--- ---
Saldo que passou do mez de dezem-

bro de 1891 •..•.••.•.....••••.•. 20~000 

I Recebido da Thesouraria de Fazenda, 

I 
para despezas miudas ............ 40$000 

Concerto de tres lampeões da Eurer-
maria. • ••••• o • o •••••••••••••••• ........ 4$500 

2 Carreto de tres carroças para trans-
porte de caixões com metlicamen-
tos remettido,; pelo Lnboratorio 
Pharmaceutico ................... . ······· 6$000 

Saldo ............•......... , ...... ·······. 49$500 

--
Sümma ..............•. 60:)000 G0$000 

---
Saldo que passa para o mez de feve-

roiro ............................ 49$500 

Margem 0,02 

Enfermaria militar de ..........•. 1 de fever!:Sro de 1892. 

Visto. 

O chefe, 

(Rubrica.) 

O agente, 

(Assignatura por e-xtenso.) 
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Contém este livro trinta folhas numeradas e rubri-

cadas com n rubrica..... . ..... de que uso .. 

Enfermaria mililàr de . .. . H •••• 

Dr. F ... 
Cltefe. 
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~IODELO N. 12 

Enfermaria militar de 

Livro geral de entradas e sahidas dos officiaes e 
das praças. 

Teve começo em ....... de .... . . ..... de 189 ..... 
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E::'iTRAO.\~ ~ 

5 
-----IZ: 

o 

" " ~ 

.., 
"' 

0,28 

r.ORPOS 

1892 Jan. 1 i !0 u~tnlh.ICabo 

- ---- deinfant., __ 

"' NOMES nLTAç,\o ~ 
::I 

I 

A TI:: 
~UA:\"Ocl 

oc
CORIUDO~ 

o 

" " < 

2• !20 João da Jionorio 22 Bnhin l .Jan. 1802 
Cruz dn Cruz 
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PEÇAS UE 1".\RDAliE:\·ro S.\HilHS 

MOLES'nAS 

Syphilis j j 2 •• • . j i j j J j 800 21 1 •...•. 21 .J:l.n. t:'''" 

- - - - - - -- - - - - - - - ·- - - -- - --

Poder Executivo 18\.12 
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contôm este livro cem folllos nun1erndns c J·ubri-
cndas com a rulwicn ......................... do que uso. 

Enfermaria militar de ................ .. 

Dr. F ...... 
Chefe, 
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0,22 

MODELO N. 13 

::\Iappa nosologico dos doentes trnt:t~lo:-; na Enferm:lria mili~'lr de ...... ~ ....... - ..... ,. 

~-··· .. ·············-············-·-···flltra.ntc o lt'illll'stt•~.J ~1~~- ...................................................... •le 189 •.• 

M 
M 

ô 

l\Iarpcenq 
de 0,02 

~IOLESTIA~ 

Bronchite .......... 

Canct·os venm·cos •. 

Dysentcria .......... 
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I) o o () 

Enfo1·r~Jaria militar de _______ , .......................................... ~~~n .......... (le ... . . .......... <le 180 .. ., 

O chefe, 

-----·----..... ,_. ____ _ 
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0,22 
MODELO N. fel 

J•;nfertn:tr•irt 1nili t1.L' fl .... ~ ......... ---·-···············-............................. ._ ...................... ----·-··-··-··-····· 

"' M 
O 1\Iovittleltt<) do din __ .... cle .... -·-· parn ........... .-.tle ..................................................... 'I e fS9 .. . 

j\fn.t·gens 
de 0,02 

CORPOS 

Somuw.-. 
-- - -,-- - - - -

l~nferÚla.l'irt Jtillitnr de ........... ,.~-····················-··········-·· ettl ..•.....•. rl(-'~---·····-··-.. -·-········-·-'ln iS!J •••• 

O chefe, 
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0,22 

MODELO N. lG 

Anho de 189 •.. Serviço Sanitario do Exercito. Mez de ... 

Enfermaria militar de ............ . N •... 

Precisa-se que o Sr ................ . 
forneça, de conformidade com o seu contracto, o seguinte : 

1\JEDICA;\IENTOS 

Uso interntl Uso ex.ternn 

,\gua de Yichy ... • • . .. . • • • • . • • • . •• • 2 garrafas I $.)()1) !:'OOOj 
. I 

P01nad:t t]e hella- . 1 

don:l ••.....•... 110 g-raHllll:tS 
1 
••• ,.. tB-flO) 

Total •.••••.••..•.••.• 

O ehefe. 
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O ~, 
,-~ 

1\rODELO N. 1 G 

Uontt geral elo:> medicamentos fomeci1los pelo pllarmacon-
tico F. . ~t Enfermari~t mi-

litar de , 1lumuto o Iuoz tio. 

1orma 1lo contra do cr'\r.)lil'<Hio em do m"z tle .. 
de ISO ... 

' nn. 

l'II'OHT.\.:'\('1.\ 

H I' 

l' \]).\. F,f_lt.\ 

----------------- -----

M 
M 

o 

('iJ~rle (..-ilh) de . 

F. 

~ >:n:n;l,., ,, ••. 

(li!nlrl.~ de bl ,\l('Z C :1.1111 l), 

Attt~."-t1 1Jil'J o::. Hlt~:Jicanwn~•)" ~1~ íjfl! li·at.t a as f.,lh:l~ dht'ia~ tb recdhw.ri•J 

e tt present~ t~ 1nt;.n do fornnj~f!lll)r I'•JJ"a:n (•)ti n:lnj 1Jeil! (<.111 lll:tl) manipnla•ln~. o 

ca1 :;,;n:1s de·;id;t-.; •fll:l.ntidadc-> (nu n Lo1, 

IJt•. F. 

Che~·e rl:t Eut"ern1aria. 
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0,22 

MODELO N. 17 

IHT.\LHAO 

Teve alta dcst,t · Enfermaria ............ : . ..•..... 

id:vlo ....•... annos, lléttnr~l tio .•.....•.......•....• 

filho tle •... ,., ........................... SOCCOL'l'Írlo 

pelo .................... :<tó ............. e por e~ta 

onfuemaria até á data tlc~ta. 

Enf,~emaria militai' •lc ........................ .. 

tlc .................. ,J,~ IS\1 ..... . 

1\Iolestia ...•..............•........ 

O medico, 

O nmanncnso, 



121)8 ACTO~ r;,) PO!JE!I EXEITTl\'0 

INVENTARIO 

Bonnet. .............................. • •.••.••.. •• •. 

Gl'avata .•.•.••.•••••••••..•.....••.•••••.••.•...•• 

c.unisa ........................................... . 

s J brt'casaca ....................•................... 

Platinas .......................•.............•..... 

Farcleta de brim ..•........••.•.........•...•......• 

c,tJça de panno ..•....................•....•.......• 

Dita ue brim .•..•..•••.•..•....•••.••••...•••.•..••• 

Sapatos .....••...•......•.....••.•..........•.....• 

Polainas .......•........•.............•...•........ 

gnfermaria. militar de •....•...•............••... 

de ................... de 189 .... . 

O amanuense, 

............................. h ................................... .. 
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0,22 

MODELO N. t8 

SER ~IÇO SANI T AR lO DO EXERCITO 

Freguezia de ..................................... . 

O abaixo assignado, Dr. em medicina onsERYA~·õEs 

pela Faculdade de .•.•.•.....•.. medico 
de.... classe do Serviço Sanitario do 
Exercito, etc., etc. 

ATTESTO que .................... . 

Idade ................................ . 

Estar lo .....•....•...................•. 

Profissão ............................. . 

Nação .................•....•.......... 

Naturalidade .......................... . 

Côr .......•...•.•••....•..•...•..•.... 

Morada ....•...................•...... 

Entrado a .... de .....••.... de 189 •... 

Falleceu a ..... do corrente its •... horas 

1\Iolcstia .................•. 

Foi tratado durante a molestia pelo 
Dr .............•...•... ; .•..... 

Enfermaria militar de .............. . 
de ........•... de 189 ... . 

O medico ele dia, 
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l\IODELO N. 1 U 

I~nfot•marüt militar do ............................................................................ . 

Pat>ticipc-vos, para ns fins ddnrmin:Hh·J no I'•J?,IlL\lll<'liln qno 

Inixon com o dcereto n. \1oSG do 7 r.lo 

nos ta Enfermal'i:t 111 i li ta r f:d lcccn ..................................... . 

ús .. ---···---··lloras d:t ••. - ................................................... o ......................................... . 

do id:Hlo do ............... nnnos, natnt•:d rlu I·:,;I:t<1n •'n ............................... . 

................................. estado ......................................................... ['l'•lli~,i'io 

rosi<lcnlo ................................................... . 

Et•[l, filho do ....................................... , ..................... . 

O rcfcrhlo á v.•rdHlo, o para consbt' f:ç•) :l. Jli':! ... Jnto pnrli

cipaçiio. 

Enfet>maria militar do ,lo 

............................................. do H30 

Ao ................................................ .. 

O u:otlico do <li:1, 
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0,22 :\IODELO N. 20 
Enfc~"lll:"ti'Í:t HJÍ]it:lr flP ..•..••••••••••...•....•........•.•••.•...••.•••••.....•.........•..••.•.••.••••••.•.•....••.• u ••••••••••••••••••••• 

............................................................. <lo iR L ...... . 

. ,_ 

"' 
~~- "' ~. 

~ o "' 
j)i{t':) t!ol J•JCZ d(•~oouuoououo••••••••~••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~r.:; 

<': ~~ o: '" "' ~ c v " " C-' 

.\ rr!''Z ~ õ? 
.2 

o 
- = 

o. ~ ~ s -~ 
~ ., ::> =: ::> ::r- " ~ =:: -~ 

"' :0 :0 .. 
~ - - - - - - = - - ~-5' 

õ 

l·:nr·n.:·tn:tri:t n1ilitnt· fie. __________________ ,.._,, ............................... -----.. - eHt _______ tlt• ................................................. t!c iS) ..... __ 
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MODELO N. 21 
Enfer1naria militar rle ........................................ .. 

Folha das gratificações a que tiveram direito os empregarias da mesma 

durante o mez de ........................................ . 

., 
VENCI:\Ig~·roS o "' "' " z 

" o ., 
'" " ,, "' o~ .. "' Qo 

"" 
o o.., o 'õ 

.., .... t ~ .. NO:\IES "" " ~ ""' ~ "' :J:'i "" o.~ ~ "' .s "' ~~ " A i:" o " " Cl .. "' o 
Cl .., "' " o .:; 

AUesto que os empregados constantes da presente folha tiveram direito aos 
vencimentos acima mencionados, na impartancia total de ........................ u·········• 
que foi pelo agente recebida da ................................... para pagar aos referidoS 
empregados. 

Enfermaria. 1nilitar de ........................... em ......... de .......................... ,]e ....... ... 

O chefe, 
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MODELO N. 22 
0,22 

Rubrica ào director 

Enfermaria militar de ......................................... .. 

1telaç5.o nominal dos officiaes e praças que tiveram tratamento nesta 

E11fermaria d11rante o mez de ................................. de 189 ........ .. 

CORPOS NO:'IIES Ollf.:.ERVAÇÜES 

1° lHttnlhün de 
infantaria..... 2a Sargento. :Manoel .\ntonio Ua 

Silva ............... Baixa ... alta a .. . 
70 regimento de 

cwallaria..... ta Cabo ..... Luiz J osõ Pereira .. ., » ... » ••• 

O enfermeir·o-mór, 



\214 

HulJl'lca 

•h 
tlircctJr ~fr~ppa g<•ral dos ~"'nferm0~ ·e ,}a~ dietas p.1ra o (lia .. 

de. . ........... de 18J 

C'L.\SSIFIC'AÇÍ)ES OB.SERYA';ÕES 

"' o 

~ l':xi~tinJn, •••••••••••••••••••••. 20 H 3; 
.~ Entraram .•••.. ················ j :l 

"' " C"" ... "' o m 
o 

o s 
"' Cn1·ados ••.•..••.•••••• 2 2 
" -~ Transferiel os •••••.••..• s 

·;;: .. ~ ~\I •JI't·>s, •.•• , •• , •.•••• , 
.3 rn 
..... 

J~xi:;te·n ••.•.•••••••••..••••••••••••• 20 1; 3i 

2• "' 2. " :\"4>\"t) 'ja>. e•11 bifes. 
4• " 2 j .. :--iBtB 7,ts guis:11las. 
~a "' f'• " j() Cinc.J ()~h :lS~1.d:-t~. 

" ()L 5 3 2 ,, Dez ;)·\ ~ ass~das. 
7> s !li 

Somm~ . ........................ 20 1; 3; 

=>. "' 
=> -~ Biscl)utos .....••.••..• Gra~ns. 30 20 50 
" " " 

::: JJeit9 ..•.•.•.•••••...•. 100 lO O .200 

"' ~ Vjnho do Porto, ••...• GO 50 j')Ü 

" o noin.h:vla ....•..•....•. » ~o 40 ~lO " t· :; f)v••s ••••.•.••.•••••••• tJuant.J~ j 2 :l 
!l ~ 
~. :::.; 

Enfel"Jn:tri~ Blilita.r elo •.•••••••••• o •• o ••• o•., o. 

li' •••• 1'' .• 

Agontoo Eu!Cruld .. a ... wór. 
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:MODELO N. 21 

H. uh rica. 
d<> \lappa dos enfermos c das dietas da 

Jue1lico 

"' o 

dia ... 

~ Exi~tÍ:11He, 0 , •·. o, o,,, .• , .• ,., 
·-2 J·;,, L~·a I' a !ti,, •••••••••••••••••• 

"' U> 
o 

"" 
f'nrnrlos ... , •••.••....... 
\(.ll'tllS • , , , , , , , .• , ••.•. 
I'J·au~reridos .••• , ..•• ,. 

l~xistctn •••.••.•.••..•.•••.• 

2a 
"' 4• " ~a "' "' (ja 5 'ja 

Sonuurt. ••••••••••••••••••• 

Piscotttos ••••.•••.. 
Leite .............. . 
L:-tranjas •.••••...•. 
Vinho do Porto .••. 
Goi.ll)[tda ...••••.•.. 
()VOS., •••• ,,,,.,,,. 

Grn.ms. , 
N.o 

Grams. 

20 
1 

20 

1 
2 
6 
3 
X 

20 

Cinco.;ntn a-rttn1mn.~. 
lluzentas 1ir:unmas. 
L' ma, 
Cincocnta. gr::unmns. 
Cincocnta. granunas. 
Um. 

1215 

........ secção p~rtt o 

Cinc11 7:n e:n bifes. 
Trt•s ;~" gui~::vlas. 
Tre., {ja..; as<;arl:'ls, 
-..'eis :-,3 • nss.tdas. 

Enfermaria. militar ew ........................................................... . 

F ......... . 
Enfermeiro. 
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MODELO N. 25 

En14•rJJJaria militar de ..........•.............• (Rubricn do medico.) 

PAPgLETA :X, 

Entrou pun esta Enfermnrin no din ............. de ............................... do iS\J ........ .. 

n .......................... cotn, ................. ,,Je idn.,Je, natural de, ....................................... . 

Jilho d•· ...................................................... por solfrer de ..................................... . 

~IARf'HA 

0.\ :'olOLBSTIA 

MEDICA:O.IB~TOS 

Internos • Externos 

EXTIL\IlRIJINARIO~ 



O,t2. 

1217 

MODELO N. 26 

BATALHÃO 

COMPA~IIIA 

Baixa á Enfet•m:uia militar ue .........•.......•..... 

itl.aue •..•..... annos, natura.! uc> ••....•..•......•.••• 

tilho de .•...•.•••...•................•.... wccorrido 

pelo ...•..•.......••... , .•.....•...... ató ......... . 

O medico, 

O commanuante ua companhia., 

Poder Executivo 18.'2 
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INVF.NT AR lO 

Bonnet ...........••••••..•.....•••..•.........•..•• 

Gravata .................................. · ......... . 

C.unis::t ....•......•...• •. · •.. · •. • ·. · • · · .. · · · · · · · · · · • 

Sobrecasaca .......•••.....•......•..•.••..••.•.•.... 

Platinas •.....•...•......•••...••••....•..• ·. • ..... . 

Fa1·deta de L rim ....•................•.............. 

Calçt de p::tnno ..................................... . 

Dita de brim .••......••.•..•.•....••..•..• · •••..... 

Sapatos ............................ • •.. ·.·.· .••.•.•• 

Po In i mt5 .•••.•••••••••••.•••••••• • •••••. • • • • • • · • • · • • 

Q,Hl'tel de ......•..•..••.•.• de ••.••.....•.. de 189 ..• 

O inferior, 



"' ~ 
"' .§ 

" "' " M 

"' 

a 
ô 
" "' "' ~ 
l:!l .. 
~ 

~í .centunetros 
lYlUV~LU J'l, ~I 

Tabella das dietas para uso das Enfermarias militares 

"' .., ... 
"' 

AL,!OÇO CEIA OaSERV.\Ç~jgg J.\.XTAR 

a 
~~15ú g_rammas de leite oujo mesmo qne a.o almoc;;o.,O mesmo que ao alwoço.~~ será. preparada com 30 g:·annnas d.e 

canJa de arroz. arroz e 30 de as•ucar. poclendo 'er subst,. 
tuidn por um ming-au dt~ nearuta. 

~-~\~210 g1::umnas de cnltlo ele lo mesmo ~~ue ao almuço.IO me~mo 4.ue ao allll01:o. 
galhnba. 

3.a 2J0 grammas de caldo tle O Inesmo tple ao aln1oço. O mesmo tpte ao almot;o, 
v~cca e 70 grammas de 
pao. 

Os caldos serão na ra.zão de oiL., para U1na. 
g:tlhnha. on seis par~ um rran~o. 

.\ quantidarte de cal'ne pO.L'a um caldo será 
de 100 grammas. 

4.alcanja de gallinhã.--:--~-~ lo-~neSI~t-Oque ao almoço.lo mesmo que ao almo•;o.ICndn. canja será. preparuJa com :m g-ranuuas 
de arroz, 2.)0 de nr;un. e a sexta parte Un uma 
p;allinha. 

5.a I Chá, cnfé ou mate, uw p~() I Um quarto de gallinha as· IO mesmo que no almoço. 
de 140 gr:unmas e 10 sadn., ~uisa.da ou cosida 
grarnmas de manteiga. e um p:.i.o <I e 140 grammas 

ô.alcha. c ar,; ou mate, um pãol300 gr:unmas de carne de lO mesmo que ao ahuo<;o. 
de 1·10 S'rammns e 10 vacca ou carneiro ns-
grammns de manteiga. snda ou guisnda e um 

pão de 140 grnuunns. 

O p&o Uo jantar poc.lera ser ~uhstituid..J por tjO 
grammas de arroz. O cnfé será prep:trado 
com 2) p:rammas de pó para 250 de agua e 4.0 
de assucar ; o matte CtHll l:l ~rn.mmas ele 
folha e o chá com 3 grammas, podendo ser 
preto ou verde. 

O piío dojnntnr porler;'L ser Rubstituid•l por (jQ 
... grammas de arroz. on pirão feito com 120 
grannnas Ue farinha. O chü., café ou 1n:ltte, 
con1o nn. Uieta snpL·a. 

7.a tJ mesmo llUe na ()a. e nwis,30lJ gt·ruum:ts de carne de 
200 g-rn.mmas tle carne vacca. cosida., assada ou 

O mesmo 4ue ao almoc.~o I Poderão ser substituid us o pú.o ou .1.~ batatas 
menos a carne. do junta L' por a rt•o;.: ou pirão, seu tio u 

mais como acima. de vacca 011 earneiro, guisada, um pão de 140 
assada. ou em bifes. granunas e 120 g-rammas 

de batatas cosidas ou 
fritas. 

O~SERVAÇÚES- ~erá_permittido aos facultativo~ substitui rem um pão pot· metn:Ue em .peso tle ro~ca~. b~sqt~utos. 1~ola~ha~ 
?U p..Lo de ló tor~ado, a.s~tm como abonar em casos l~em justiticndos. na~ tres ultunas dtetas, os. 8e~u1~tes extra.o~dmar~o~. 
oO ~r:unn~ns de gotah1J.rln, "O de marroellada, 30 <le gelea, 30 de aletria e ;JO de assuc:.r. u1ua l:u·nnp. h:u.L ou hanorn, he•.v.l'S 
costdas. uO g-ramrnas de vinho do Porto QU Lisboa; e na. ;)a e t)a dietas um até dous avos ao ahnu1;••. iUO ~L·amuw.s de leLter 
20 de chocol.ate preparado em 150 Oe agua, ou um mingau com 30 gramwas de araruta ou ~apioca e ;}I .ue assucar. . 

Aos otfictn~s e cadf~tes se poderá. abl)nar mestUo em casos 0 r,linario~. n~s duas ultimas dtetas. sopa ctP. arroz. on 1.u~ssnsl JO 
g.rammas, a? Jttntar .. e um quarto de gn.Jlinha..n: juizo do fncultnttvo. Poderão tambem os íilcultativo~. ~egnnd~? a tocnhdadc e .as .. 

.. ctrcum~tancms.esp~c.aes de seus doet:t~es, suhst!.tuir a carne do jantar d:l i)a ?ieta. pot• .D~ g-rammas de p•JJXe t.regco. Quando t?r · 
acon~elhado o regtmen la.cteo·exclumvo, poderao prescrever até 3 litros de leite. sem dtretto a nenhum outro nlunento neste caso. 
!t-S dtetas •l.e caldo e canja poderão ser distr1buidns conforme determinar 0 fncultativo, gem eon"ervar n re[!ularidnde <lo almoço, 
J:mlar e ceta. Só se poder:'L abonar a c" da doente um até tres extraordinarios sendo este ullimo nuoner<> em casos excepcwn·.,es. 
C.om a preparação de cada uma das tres ultimas dietas se despeederão até 10' grammas de sal, 15 de banha e meio cenlililro de 
vmagre, além de outros temperos. · 
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DECRETO N. 1184 ....;. DE ~7 Diil DEZKMBR.O D:& 1892 

vm um eGmmando snperiGr de goardalí oaeionaes na comnr<la de Correnlina .. 
n'o Esbdo da Bahia. 

o Vice..Presidente da Republica <~,os Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: · 

Art. I. • Fica creado na comarca de Con:entina, no Estado da 
Bahia, um commando superior de guardaj! nacionaes, que se 
comporá de tres batalhões de int:Lntaria do serviço activo, com 
quatro comra.nhias cada. um e as designações de 132", '133• e 134<>, 
de um bata hão do serviço da reserva, tambem com quatro com
panhias e a designação de 33•, e um regimento de cavallaria, com 
igual numero de esquadrões e a designação de 18•. 

Art. 2.• Os referidos corpos, ora crea.dos, se organizarão : 
.O 132• batalhão de lnf.mtaria, na villa de ~anta Maria da 

Vlctoria.; 
O 133• batalhão de infantaria, na villa de Sa.nt'Anna dos Brejos; 
O 134• batalhão de infantaria, na vília do Bom Jesus da Lapa; 
O 33° batalhão da reserva: e o 18• regimento de cavallarla, nos 

districtos da mesma comarca. · 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Fadara!, 27 de dezembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1185 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 18!)2 

Crea. mais um bntnlhão de lnfnntaritt de gun.rdns n~c!onaes ntt comnrco, da 
Vidorin, no Estado dtt Bnhitt . 

O Vice-Prasidente da RepuLlica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : · 
. Art\go unico. Fica creado na comnrca. da Victoria, 'no Estado 
da Bahia, mais um b:~talhão de infantaria do serviço activo, 
coro quatro ,companhias e a designaçíio de 13i•, e que será. or
ganizado com os guardas dé!lse serviço qualificados no termo da 
Vlctoria; r~vogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 27 de dezembro do 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1186 - DE 27 DE DEZE~IBRO DE 1802 

Cren mnis u'n batalhão cle nrtilhnrin de posic;ão de guardas n:1cionn'-"' na 

Capital do Estndo da Bahin. 

o Vice-Prl3siuente da Repuhlica. dos Estallos Unidos tlo Br1\zil 
dec1·eta: 

Art. 1.• Fica cremlo na Cnpital do Estlulo da Bahia mais um 
bataJhão de artilharia de po3ição de guardas nacionaes, quo se 
comporá de quatro baterias, com a designação de 2". 

Art. 2.• Revogam-se as disp0siçõss ~m contrjlrio. 
Capital Federal, 27 de dezembro de 1802, 4• tia Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1187 -DE 27 DE DEZEMBRO DE 1802 

cre~ um conunanclo superiot· de guardas naeionaes na. comarca de Pouso 
Alegre, no Estado lle ~Iin3.S Gerues. 

O Vice-Presitlente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Art. 1.° Fica creado na comarca de Pouso Alegre, no Estado 
de Minas Geraes, um commando superior de guardas nacionaes, 
que se comporá de dous batalhões de infantaria do serviço activo, 
com quatro companhias cada um e as designações de 137• e 138", 
de um batalhão ile reserva, tambem com quatro companhias e a 
designação tle 81•, e um regimento de cavallaria, com quatro 
esquadrões e o numero 22•, os quaes se organizarão com os 
guardas qualificados nas freguezias da mesma comarca. 

Art. 2.• R!!vogam-se as dísposições em contrario. 
Capital Federal, 27 de dezembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DEGRETO N. IIH8- DE 27 DE DF.í:E~li~ltn DE !Wl·! 

l~c:H'ganÍ7.:1 il nuard:t l\ncionnl da COIU.'\l'C~t d/) Hio :\b l':l!lk\.u' liD E~tad:• dr• 

noyaz. 

O Vice-Presidente da Republica tios E~ta·los l:nidrH do Bruzil 
decreta : 

At·t. I." ,\. Guanla Nacional da comarc.:t do !{in r,r,u·anhiio, 110 
E~tado d:. Gl·yaz, compor-se-ha de um commamln ,;Hp•Jriot· orga
nizado com os actuaes I" corpo llB cavallaria, com qnntr•J esrJtul
dt·ücs, o 5" batalhfto de infantaria,. reduzido a quat1•o companhias, 
o ch I" secção tio batalhão da reserva, elcva•h a b:ttallü1o, com 
quatro contpanhias o a tlesignaç;1o de ..• 

Art. 2." ltovogam-so as disposiçüos em contt·,:J·io. 
ca, ital FcLlcral, 27 tio dezembro t!e 18\J'?, 1" da lêr pi!blil':l. 

FLOJ~L\~1) i'E!XOTO. 

IJEORETO N. 118\J- ng 27 DE ~>;:zE.'.I rn:CJ nE !Sei'.? 

Ct·~~a. 111nis n·n batalhão de infantada rle g'll:l.l'~h" ll~l('ifl!l'lt·<; n~t c11:u;l.t'C:1 (h 

Lapa, no E~tadv rh P.1t'-'n:i. 

O Vice-Presidente da !{cpuL!ica dos E,; taL! os Unidos do Bt·nil 
resolve decretar : 

Artigo unico. 'Fica, cre::ulo J!l. comat·ca da Lap:1, no Estat!o do 
Paranà, mais um batalhão de infantari;t de guat'das nacionaos rio 
sc!'viço :1ctivo, com quatro companhias c a designação de 4", o 
qual se1·à organizado com os gua~•,l:ls r1uali ficados no mnnici pio 
do Rio :\'egro, pertencente it referi• la co;naJ'ca; revog:u!as as 
dispo~içõcs em contrario. 

Capital Federal, 27 de dezembro de 18\J:?, ·1° tb Repnh!ica. 

Fc· · L . '· 
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· DECRETO N. ll9ú- DE 27 DE DEZEMBRO ng 1802 

Reorganiz:t o commn.ndo superior tla Guarda Kacion:ll da coH:arcn. de B:}tu

catú, no H~tado de ~- Pnulo. 

O Vice-Presidente th~ RepulJlica dos Estados Unidos tlo 13razil 
resolve decretar : 

Artigo unico. O commando superior da Gnanla Nadoual d<t 
comarc<t 1le Dotucatú, no Estado de S. Pnnlo, se romJ>c·rit do 
43° lJatalhfio de infnntal'Í t e do 17" batalhão de l'<•S('J'V:I, jit 
organizado> e ora. reduzidos a quatro comimnhim; c: uh uJ:J, do 
4" corpo do cav,lllaria, elevado a regimento, com fJU<>tro •'squa
drõcs, e mais um hüalhão de infantal'ia, com igual lllllll'~to 1le 
companhias e a designavão de JG9", os qnaes se or·g-n niza!'i\o 1oOIII 
os guartlns qualificados nos· di>; trictos da meEma couwrc:• ; rovo
gmlas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 27 de dezembro tle 18\Y!, ,lo Lb llepnhlk:1. 

Ftrwnl(/o Lof,v. 

DECEETO N. 1191 -nE 27 nE ngmmmo DE 1892 

CrP.:1 um commttndo superior de gunrd1s nacionaes nn. Ctlll!~lrca 1le .\rnn/t~ nn 
Est:tdl1 de ~ergipe. 

O Vice-Presiilente tla l{cpul>lica dos EsladoR Cn 1tJ,,s do ll!'azil 
resolve decretar: 

Artigo uni co. Fica creado na comarca <ie Ar., u:\, no Esfa,:o de 
Sergipe, um comman1lo superior de g·uardas nncion:w,.;, que se 
comporá de tres batalhões de infantaria do servko adivo, com 
fJUatro companhiaE cada um e as designaçõeo; 1\e 47", 4R" 1' 19°, e 
de um hatalh5.o do serviço da reserva, tamlJem com qn;; t1·o com
panhias e a designação de 80, os quaes sCJ·ão orgr~ilizados com 
os guardas qualilicados nos districtos da m~sma comarca ; ·revo-
gadas as disposições em contrario. · 

Capital Federal, 27 de dezemuro de 18SJ2, 4'' da. Republiea. 

FLORIANO PEiXOTll. 

Fe1·nmulo Lobo. 
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DEC:lUnO N. 11!)2- DE 27 DE DEZEMBRO DE 1892 

Crea ll'U cl):ll'lHltvlo snpe:-ior de gn~rUas naci•)n1.es na c.Jmn.rca llQ Port~> 

Seguro, no J~sla(lo da. lh.hia. 

O Vice-PL'esidentc da Rcpublica dos Estados Unidos do Bmzil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica de31igado do com mando superior das co
marcas de Alcabaça e Caravellas, no E~tado da Bahia, a força de 
guardas nacionacs qualificada na <lo Porto Seguro, no mesmo 
Estado, e com ella creado um commando superior da mesma 
guarda, que se compora do 59> regimento de infantaria, ja orga
nizado e reduzido a quatro companhias, e de mais dous batalhões 
de infantaria do serviço activo, com quatro companhias c1ela um 
e as designa~õcs de 135° e 130°, do um .batalhão da reserva, com 
igual numero de companhias e a designaç.'ío de 34", que se orga
nizarão com os guardas qualilicados nos districtos da mesma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capihl Federal, 27 de dezemlJro de 18!J2, 4° da Republica. 

FV>RIANO PEIXOTO. 

Fel'Handa Lobo. 

DECRETO N. 1193- DE 28 DE DEZE'dDlW DE 18!)2 

Do novo r~._-.g.uh:uento p·ua a C·Jbranc;a do hnp·)gta tle r.)nSU1llO tlo fm.no. 

O Yice-Presidentc da Republica dos Estados l'nidos •lo Bl'azil 
decreta que se obs3r>e o seguinte regulamento para a col.•ranç'\ 
tlo impo~to de C·)llSumo do fumo na lll'C'51lla l'.eput•l\cca: 

C.\PlTL"LO l 

DO niP0STO E ItESPI':CTIYAS TAXAS 

Art. I. o o imposto de consumo do fumo, de que trata o a;·t. 1° 
da lei n. 126 A de 21 tle novembro rle 189?, substituirá o que 
havia Sido (!f0'<J.rl0 veto llfl, )O da r.le n, 25 d! :'JO de dezembrO 
rl'l ~~~Jl, e r'lf;ahira MIJre o fumo irn(J'lT't'''1o, r,rep:,rar1o ou em 
t,r·ut,,, 'l "'' <JIIO prr,rluzir,:rn as fabricas 'JII'l, r~rn qnal'Juer pnrte 
dr1 ter·dtori<J rh H.epubliC-L dos Esta,Jo; Cni•Jo;; do lJr<tzil, exer
r:t:r,:rn a in,ltntria do fumo e er:u:.; flt·~parados. 

l'ar~r·apl''' uniCQ, Serão crJ•liparwJ•,;; i•s f>tbric-l~, para os fins 
•lrnf,, ar·t.lw,, ''K ,,,,,,o:;lt•JB 'JII'l IJ!IaH liv•JrrJrn c<Hn machina!! ou 
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apparelltos do qualquer especie, e, em geral, todas as cas:1s ou 
estaLei !Cimentos onde forem falJricados cigat·rns ou qu 1esquer 
outros pt·epamdos de ful'lo, com empreg-o de macltinas ou appa
relhos, on mesmo onde taes productos forem manipulados em 
grande quantidade. 

A:d. 2. 0 Ao; taxas do impo.>to serão as fixadns na r0fet'ida 
lei n. 12ü ~. a stLer: 

Fumo em bruto, de producção estrangeira : 
Por 500 grammas ou ft•acção desta unidade.......... $100 

Fumo pic!t~lo, desfiado ou migado, por 25 grammas ou fracção 
desta unidade: 
De producção nacional...... . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . • • $010 
De producção estrangeir,t. . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • • • . $020 

Charutos: 
Por um, de fabrico estrangeiro..... . . . . • . . . . . . • . . . . $100 

Cigarros, por maço até 20, e p:!r qu'llquer fl'acção excedente 
de 20: 
De fabrico nacional. ....... , ...................... . 
De fàlJrico estrangeiro ..•.........................• 

Os cigarros de mot'lalha ou cap:t de fumo pa~arão o 
dessas taxas. . 

Rapé, por 125 grammas ou fracção desta unidade: 
De fabrico ni\cional ..........•.•.........•..•••...• 
De faLrico estrangeiro ..........•....•.......•....• 

CAPITULO li 

DO L:\.NÇAMENTO E FISCALIZAÇ:\0 DO BIPOSTO 

$010 
$030 

tlohro 

$020 
$050 

Art. 3.• O imposto S?rit arrecadado, como renda da Uniii.o, na 
Capital Federal e em todo!; os Estados a que for applicavel, á 
saltida do producto uas Alfandegas e entrer,ostos a•.tuaneiros e 
nas fabricas e seus depositas, cla-;sificados de accoruo com o 
art. 1". par~graplto unico. 

Art. 4.• Ser·à b:~se do imposto a quantidade, em kilogrammas, 
de fumo import:vlo e a do sabido p:u·a consumo, por qualquer 
modo preparado, das fabricas e seus depositas. 

§ J.o Os donos ou administt·adores das faLricas e depositas 
farão organit.ar escripb em livros e~peciaes, pela qual se possa 
conhecer, de prompto e dhriamente, as quantidades prOtluzida;; e 
as sabidas para o consttmo, por cspecies, acompanhando as 
taxas uo imposto. 

Por ella ser:io verificadas as in(ormaçõ3S que os collectados 
ficam oLrigados a prestar meusalmente as repartições a que fi
carem suLordinauos; sendo os livros da mesma escripta sellados, 
aulhenticados ou rubricados nessas repartições. 
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§ 2.• A escripturação fiscal da f&l)rlca poderá comprehenjer 
á. do deposito ou depositps pertenceQt~s á. tnesma firma ou raz.ão 
ind.IJstrfal, e então ha;v~rã nell.es .E'PiW; .. . . urn livro de entradas e 
sabidas, e a fiscalização s~rA simtrJ,~oâ.;i, . , . 

§ 3. • Taes livros, quando exigldói, sei'ã.o examinados JJ.Ol~ · 
tlscaes do imposto, dos quaes h>ata ó·art. 5•; podendo os meslnOi:l 
flscaes, sempre que tiverem motivo para duvidar ria qxactitlão da 
escripta especial, pedir o exame da escripturação geral do esta
belecimento. 

§ 4. 0 A recusa a esse exame ou o reconhecimento da inex
actidão uas informações prestadas sujeilariio o collectado a pagar 
o imposto por arbitramento, e mais uma multa correspondente ao 
dobro da importaneia que à mais se reconhecer devida. 

§ 5. • Fóra do caso do§ 4•, o calculo da producção annnal para 
o lançamento assontar4 no que a faiJrica ou deposito tiver pro
rlm:ido no anno anterior. 

Art. 5. • Serão nomeados tantos tlscaes da arrecadação rio im
posto, quantos se reconhecer necessarios, para que a fiscalização 
seja immediata e constante em todas ns fabricas de fumo e re
spectivos depositas. . 

§ l . o Os fiscaes serão nomeados pelos chefes das repartições 
incumbidas da arrecadação . do imposto, mas t:les nomeações só 
serão consideradas definitivas depo1s de approvadas pelo r!Jinistro 
da fnzenda. · 

§ 2.0 Os fiscaes deverão ~presentar, nos niezes de janeiro e julho, 
mhrucioso relatorio da sua iospecçfio o:1s fabricas o dopositos esta
belecidos no districto a que pertencerem; entregando-o ao chefe 
da repartição a qne estiverem snbordin~do.>,que o ti·ansmittirá ao 

'ministro da fazenda, devidamente informado pelo mesmo chefe . 
.§ 3.• O vencimento dos ftscaes será fixado soiJre proposta dos 

chefes das repartições a que servirem, proporcionalmente aos 
serviços que o lançamento indicar que _cada um deverá prestar, 
sendo para o anuo de 1893 estabelecido entre o maximo de 300$000 
e o mínimo de !00$000 mensalment~. · 

CAPITULO Ill 

DA COBRANÇA DO IMPOSTO 

Art. 6.• Á coiJrança uo imposto será feita á bocca do cofre na 
Repu·tição !<isca! competente, a saber : 

· Em uma só prestação, no mez de maio, si a quota não exce
d6i1' de 200$000 nesta Capital e de 100$00:-l nos E3tados ; 

Em duas prestações iguaes, em maio e ~novembeo, si exceder 
daquellas quantias. • 

Art. 7. o os quo deixarem de pagar o imposto nos prazos acima 
fixados incorrerã.o na multa de lO •;., elevada a 15 •;., si demo
rarem o pagamento além do prazo addicional do respectivo exer-
cício. • · · · 

Paragrapho unico. Não se admittirá o pagamento da quota do 
2" semestre, ficando em divhlà a do primeiro. 
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CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. So• O presente rognlainento começará a ser executado 
desde o I" <lo .Janeiro do i803o 

At·t. 9o• Torlos os m0rcado!'es de fnmo, em bruto ou de qnalf)not· 
mo lo prep:tralio, tirarão licença annual para cs.-:o nekocio, até :31 
de januiro <lo oa1\a anno, e sú a pntento tia licença lhes 1\;n·i~ 1\ircito 
a o.-;s~} commerciD, seja de importação, oxportr~t;ão on a varojo. 
O não cumprimento desta. disposição snjeitará o mrr·~ tdol' a nma 
multa do ~0$000 a 50$000 em ca1\8. anno que não a !'eqncrer. 

~ I." ColH'al'-se-ltão IOSOOO por licença expedida, a titulo tle 
emolumentos ou feitio do titnlo, o de! las se t'orm:trú na rep:tr
tição arrecadadora um registro, que irH!iquo todas as cas:~s que 
negociam em fumo e seus prepctrados, em gTand•1 on poqnonn. 
escala, como base do lançamento e elemento e.;bti,;tico. 

§ 2 o • As importancias das licenças e multas serão nscriptnra
dn,; eomo deposito, c applica<las ao pagamento on auxilio do pa
gamento do vencimento dos tisca,,s o 

Art. 10. Par<J o primeiro lançamento em virtude deste regu
lamento serão acceitas as informações e declarações por escripto, 
'.los que tiverem de ser collectalios. segundo o que cuas fabricas 
<' tlepo;;itos tin'rem prolim~ido no corrente anno. 

l'aragt·apho unico. Si o retH!imentn do 1" somcstt·o <lo IKH:3 in
dicar <li lierença tb prmlucção de ::tlgnma fahl'ic<t on deposito, tão 
sensivel que possa induzir ú suspeita de ter havido intenção de 
fraudar o imposto sobre a base do anno de 18!)2, fornecida pelos 
collectrulos, será applica vela pena do art. 4"; § 3°, deste t·egu
lamonto; salvo si o dono on administrador pormittir o exame 
da escripta geral para verilicar-3e a exactidiío da infomtação quo 
tiver prestado. 

Art. I lo Das decbões das repartições nrre::;ada<lora:;, qnanto ao 
impo~to ou quanto á multa, 1m verá recur~o. interposto pelos que 
se julgarem pr·eju1lica<los, no prazo de 30 <lias, contados da data 
rla. liecisão, por meio de petição ao ministro da faze!lll:l, transmit
tida pela repartição que houver proferido a decioão recorrida. 

§ 1." Ao recurso acompanhará o processo orié!inal. 
§ 2. • O recurso sobre imposiçrro de mui ta só porlerá s•;r :,lcceito 

depois de depositada a respectiva importancia. 
§ 3. 0 Os r8cursos peremptos não serão encaminh:vlos ú in

stancia superior, salvo si houver motivo pur.:t duvidar-se do mor lo 
de contar o pRazo. 

Art. 120 Ficam revogadas as disposições em conlrrtrio. 
O l\linistl'O de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 28 ele dezembro de 1802, 4" da Repul,licn. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 
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DECRETO N. 1194 - DE 28 DE DEZEMilRO DE 1892 

A pp1·ovn o rcgula:nento pnrn o Oymnasio Nacionrrl. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estcldos Unidos do Brazil, 
usando da '\Utorisação conferida pelo art. 3', n. 3, da lei n. 26 
de 30 de dezembro de 1891, resolve approvttr, para o Gymnasio 
Nacional, ó t'e ~ulamento annexo, assignado pelo l\linistro de Es
tado Dr;/ F 3rlll.IHlo Lobo. 

Capital FeJaral, 28 de dezembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fel'nando Lobo. 

Rogulmnonto do Gymnasio Nacional 

TITULO I 

Do G:srmnasio Nacional e seu plano de estudos 

Art. 1. 0 O Gymnasio Nacional tem por fim proporcionar á 
mocidade brazileira a instrucção secundaria e fundamental, neces· 
saria e sutnciente assim para a matricula nos cursos supe
riores Ja Repuhlica, como em geral par<~. o bom tlescmpeuho 
do;; de\·eres do ci•ladão na vida ·social. 

Art. 2. 0 O Gymnasio Nacional ficará sob a immctliata ju
risd'cç-ão de (unccionario;; da escol lia e contbnça do Gwerno, 
com o> ti tu los de di rector e vice-director. 

Art. 3. 0 O enr:;o integral de estn<los do Gyrnnasio ~ad')Dll 
~:-á oi<? sr:te anno,, CJJDSt<'~n<:lo da~ ~;:;uínt<:-s •Ji;c:lp~inas: 

P•l~toZ"l"'Z.. 
1/_t·:n: 
c;~~:!~-~ 

•Yr-::rt':,J-:1.~ 
lr:~l,,z, 
A I l<,rnw,, 
~!;,Utr,m:.tíca, 
A ~;tron•,mia, 
l'ltyF.i':a, 
Chimíca, 
llbtorla. natural, 
Biologia, 
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Sociologia e moral, noções de economia política c tli:-ei~o 
pu trio, 

Geo~raphia, 
Hisfi>r·ht universal, 
Historiado Br·azil, 
Litteratura nacional, 
Desenho, 
Musica, 
Gymnnstica, evoluções militares e esgrima. 
Art. 4 .o O magisterio do Gymnasio Nacional compor-se-Ita do 

seguinte pessoal: 
17 lentes, a saber: 
1 de lingua portngneza; 
l tio lingua la tina ; 
l de lingua grega ; 
I de lingua t'ranceza ; 
1 de !i11gua ingleza ; 
1 de lingua allemã ; 
1 rle mathematica elementar; 
1 de geometria geral, calculo e geometria descriptiva; 
l de mecanica e astronomia ; 
1 de physic.t e chimica ; 
1 rle geogrnphia; . 
l do meteorologia, mineralogia e geologia ; 
l de biologia; 
l de sociologia e moral; 
1 1le historia universal; 
l de historiado Brazil ; 
l de litteratura mcional. 
E mais trcs professores : 
l do tlcsen h o ; 
l de musica; 
l ll<3 gymnastica, evoluções militares e esgrima. 
1~rt. 5. o As tlisciplinas acima mencionadas são ~odas ohriga

tol'lns. 
Ar-t. 6. 0 As disciplinas do curso serão distrihuidt~s pelos sete 

am10s da fót·ma seguinte: 

1° ANNO 

A!ithmetica • 6 horas por semana 
Portuguez. 5 » » 
Fnnccz. 5 >> )) 

Goograhhia . 4 » » 
~ Desen 10 ••• 2 )} » 
I Musica ..• 2 » » 

Gymnastica. . 2 » )) 

26 horas 
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EXAMES D~ SUFFIC!ENCIA 

2° A~NO 

Algehra. o revisão de ari-
thmetica. 

Portuguez. 
Franeez .•. 
Geogra.phia . 
Latim ... . 
Desenho .. . 
Gymnastica . 
Musica .... 

3 horas por semana 
5 » » » 
4 }) » » 
4 )) » » 
5 » » » 
2 » » » 
2 » » » 
2» » » 

27hora.s 

EX.\ME FINAL DE GEOGRAPHIA 

3° AN~O 

Geometria e trigonometria. 4 horas por semana 
Portuguez. 4 » » » 
Francez. 3 » » » 
Latim .. . 4 » » » 
Inglez •.•• 5 » » » 
~ Deilenllo .• 2 » » » 

Musica. : . 2 » » » 
Gymnastica . • • . . 2 » » » 

Revisão: Aritllmetica . 
Algebra, geographia . 2 » » » 

28horas 

EXAMES FINAES DE MA THEMATICA ELEMENTAR, POR
TUOUEZ E FH.ANCEZ 

4° .\:-<:\0 

Go/.lm.,tria. g<Jral e calculo ; 
D'JI";/"~ •h !!~r>m":t:-!'1 rl~
sr.:-•~,r.-a -

l.:itir::l. • 
l:ul~z. • 
.. ~ 11-:!r.Lão 
Hi~tnria ::=r:ral -. 
D·,~r:nho 
!>In~ica •• 
Gymnastica. . . . . • • • 
Reviscto: Geographia, portu-

guez e francez. • , . . 

4) ., 
•J 

5 
:) 

3 
2 
2 
2 

3 
31 

=. -_.:·~-~ ~·--=- ~===-::.3. 
)> » 
• ~ .. ... 
" 

,. 
:» ,. ,. » 
» >' 

» » 
horas 
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Mecanica e astronomia. 
l" peribdo: l\1ecm1iC'a ·i G horas por semana 
2° perioLIO: Astt·onomi:1 . ~ 
Inglez .•. . 4 » » » 
Allemão . 5 » » » 
Grego .... 5 » » » 
Historia geral ;~ » » » 

~ Desenho. . . 2 » » » 
Musica .... l » » » 
l:lymnastica . . . . . . . I » » » 

Revisão: Geogra phia, por-
tuguez, franc~z e latim. 4 » » » 

31 horas 

EXAMES FINAES DE MECANICA E ASTRONOMIA, lNGLEZ 
E HISTORIA GERAL 

6• A:"' NO 

Physica e chimica. G horas por 
Zoologia e batanica .. 3 » » 
Allemão. 4 » » 
Grego .. . . . . 5 » » 
Historia do Brazil . . 3 » • 
Desenho. 2 » » 

Revisilo. Geographia, por:tuguez, francez, 
lnglez, latim, m~thematica, astronomia, 
Jlistoria geral. 

semana 
» 
» 
» 
» 
» 

8 J:wras 

31 horas 

EXAMES FlNAES D:~ PHYSICA E CHIMlCA E ALLEI\IÃO 

7° ANNO 

1" semestre 

Biologia .....•.... 
Noções de economia poli-

tica e direito patrio. . • 
Grego ...•..•. 
Historia do Brazil . • 
Litteratura nacional. 
Desenho •••.••• 

6 

3 
4 
3 
3 
2 

horas por Eemana 

» » » 
» » » 
» ,. » 
» » ,. 
» » » 
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Revislto: franccz, latim, lnglez, . ·nllemão, m:J.them:\ticaf., 
astronomia, historia e geograp}Jio. (1 hora cada unta)., ( 
physica e chimlca. (3 hot'.&B}~-;. • , •. ; • • 10 horas' · 

2• semestre 

SocioJoola e moral .. 
Mineralogia c geologia 
Grego .•...•• 
Historiado Brazil • . 
Litteratura nacional. 
r:esenho. . . . . • . . . • • . • 
Revisa o: f rance r., latim, inglez, 

allemão, mathematica, astrono
min, historia e geographin, 
physica e chimica, diologia e 
noções de economia politlP.a, e 
direito patrio. . . . • . . . . 

· · 31· horas 

6 horas por semana •. 
3 • ~ ~ 
4 :P » » 
3 • » » 
3 :t » » 
2 )) » • 

lO hora.'! 

31 horas 

EXA'dll:S FINAE3 DIJ: BIOLOGIA, SOCIOLOGIA E MORAL, 
mSTORIA NATURAL, GREGO, HlSTORIA DO BRAZ!l ... E' . . 
LlTTERATURi\. NACl~~AL 

EXAME I.>E MADUREZA 

Paragrapho unico. No 'desenvolvimento da materla destu, · 
disciplinas observar-se-ha o programma seguinte: 

fo anno 

t• cadeira-Arithmetica (estudo completo)- 6 horas. 
2•cadeim-Portuguez: estudo da grammatica expositiva; lei-

tura e recitaçiio expressiva; exerci cios de redacção com auxilio 
ministrado pelo professor-5 horas. 

3• cadei1·a-Francez: grammatica elementar; leitura e tra
ducção de autores faceis; versão de trechos simples de prosa ; 
primeiros exercícios de conversação-5 horas. 

4l cadeira-Gebgraphia: geographia physica, especialmente do. 
Brazil ; exercícios de cartographia-4 horas. 
· Aulas de desenho, musica e gyni.nastlca......:.z horas cada. uma. 

f• ca1eira...:..Algebra elemenbr (estudo coJDl>leto) e revisão da. 
arithmetica-3 horas. • ' . 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 1233 

2·' Cltdeim- Portuguez: estudo completo da grammatica ex
po~itiva; leitnl'a e recitação expressiva; exercícios de composi({ão 
gradualmente mais di!ficeis, com subsidio:;; ministrados pelo pro
re~sor- 5 ltort~.,;. 

3" Clulcira- Fr::tncez: revi~ão da gr::tmmatica elementar; lei
tura e traducção de autor·es gradtmlmente mais difficeis; exer
cícios de vtwsão e couvcr:mção- 4 horas. 

4• ca,feira- Geographiu: geographia politica e economica, es
pecialmente do Br·azil; exercícios cartogruphicos; noções con
cJ·etas de astronomia- 4 hor;1s. 

[)a ca<leira- Latim: gr;vnmatica elementar, leitura e tra
duco;ão de trechos faceis-5 horas. 

Aulas de desenho, musica e gymnastica-2 horas cada uma • 

.'1° anno 

1" carlei1·a- Geometria e trigonometria: geometria preliminar 
e trigonometria rectilinea; geometria especial (estudo perfun
ctorio das secções conicas, da conchoide, da cissoide, da limaçon 
de Pascal e da espiral de Archimedes) - 4 horas. 

2" cadeira- Portuguez: gt•ttmmatica histol'ica; exercícios de 
composição sem subsidio ministr·ado pelo pl'ofe~sor- 4 horas . 

.'J" ca,fcinr.- Francez: gl'ammatictt complementar; leitura e 
traducç~o de prosadores e poeta.s mttis di!ficeis; exercícios de 
versi'ío e conversação- 3 horas. 

·1" ca,feira- Latim: revisão 1h1. grammatiea; leitura e tra
duoção de prosadores faceis- 4 horas. 

5" cnrleira- Inglez : grammatiea elementar; leitura, tra
ducção e versão faceis; exercícios de conversação-5 horas. 

Aulas de desenho, musicn. e gymnastica-2 horas cada uma, 
Reviscio- Arithmetica e algobra; geographia- 1 hora para 

cada uma- (2 horas). 

4• anno 

1" cadeira-Geometria geral, calculo e geometria descriptiva:· 
grometria gel'al, seu complemento algebrico: noçõe;;; de calculo 
([ill'erencial e integral. limitado ao conhecimento das theorias 
indispens:tveis ao e:;tudo da mecanica geral propriamente dita ; 
no.,ões de geometria tlescriptiva, e trabalhos graphicos corre
sponuentes-6 horas. 

2a c"deira- Latim: leitura e tratlucção de autores gradual
mente m:tis ditliceis-3 horas. 

:Ja cwlei1·a ~ Inglez: revisão da grammatica; leitura e tra
dnc(;ão de prosadores faceis, exercícios de versão e conversação-
5 horas. 

4" cadeim-Allemão: grammatica elementar; leitura, tra· 
ducçiio e versão faeeis; exercícios de conversação-5 horas. 

Po<l~t· Executivo :1892 78 
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5• cadeira- Historia geral: historia· antiga e médht (estudo 
concreto)- 3 horas. 

Aulas de desenho, musica e gymnastica- 2 horas para cada 
uma. 

Re"isão- Geographia, portuguez, francez- I hora para cada 
uma- 3 horas. 

5" anno 

fa cadeira- M~canica e astronomia : 
·I o per iodo : noções de mecanica geral limitada ás theorias 

geraes de equilíbrio e movimento dos solidos invariaveis, e pre
cedidas das noções rigorosamente indispensaveis do calculo das 
variações; 

2" período : noções de astronomia, precedida da trigonometria 
espherica ; noções succintas de geometria e mecanica celestes-
6 horas. 

2a cadeim- lnglez : leitura e traducção de autorc:> mais dif
ficeis; exercícios de versão e conversação-4 horas. 

3• cadeira-Allemão : revisão da grammatica; leitura e tra
ducção de prosadores faceis ; exercícios de versão e conversação 
-5 horas. 

4• cadeira- Grego : grammatica elementar ; leitura e tra
dueção de trechos faceis- 5 horas. 

5• cadeira- Historia geral : historia moderna e contempo
ranea, particularmente dos paizes americanos ; revisão da parte 
anterior (estudo concreto)- 3 horas. 

Aulas- Desenho 2 horas; music;L e gymnastica- I hora cada 
uma. 

Revisão- Geographia, portuguez, · francez, iatim - 1 hora 
para cada uma (4 horas). 

6° anno 

1• cadeim- Physica e chimica: noções fundamentaes- 6 horas. 
2• cadeira- Allemão: leitura e traducção ele autores mais 

difficeis ; exercícios de versão e conversac;ão - 4 horas. 
3• cadeira - Grego : revisão da grammatica; leitura e tra-

ducção de prosadores faceis- 5 horas. 
4• cadeim - Historia do Brazil - 3 horas. 
5" cadeim- Zoologia e botanica (e;;;tudo concreto) - 3 horas. 
Aula- Desenho- 2 horas. 
Reuis,ro - Geographia, portuguez, fi·aneez, inglez, latim, cal

culo geometrico, mecanica e astronomia e historia geral- 1 
hora para cada uma (8 horas). 

7° anno 
(1" semestre) 

1• cadeira- Biologia - 6 horas. 
2• cadeira - Noções de economia politica e de direito patrio 

-3 horas. 
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3a cadeira- Cirego : leitura e traducção de autores gradual-
mente mais difficeis- 4 horas. 

4• cadei1·a-Historia do Brazil: continuação- 8 horas. 
5• cadeira- Historia da litteratura nacional- 3 horas. 
Aula- Desenho-2 horas. 
Revisllo - Physica e chimica - 3 horas ; francez, inglez, 

allemão, la.tim, calculo e geometria, mecanica e astronomia, 
historia e geographia- 1 hora para cada uma (lO horas). 

(2• semestre) 

1.• cadeira - Mineralogia e geologia ( noções concretas ) -
3 horas. 

2• cadeira- Sociologia e ·moral- 6 horas. 
8• cadeira- Grego (como no 1• semestre)- 4 horas. . 
~t• cadeira- Historiado Brazil: revisão geral- 3 horas. 
5• cadeim- Historia da litteratura nacional- 3 horas. 
Aula- Desenho- 2 horas. 
Revisao-Francez, inglez, allemão, latim, calculo e geometria, 

mecanica e astronomia, historia e geographia, physica e chimica, 
biologia, noções de economia política e direito patr-io- l hora 
para cada uma (lO horas). 

TITULO li 

Dos alumnos e das matriculas 

Art. 7. • Os alumnos do Gymnasio se di viuem em duas. cla~scs: 
cuntribw.intes e gratuitos, fixado em 120 o numero destes. 

§ l. o Os alumnos contribuintes pagarão 24$000 por trimestre. 
§ 2. o A frequencia será tle tantos alumnos quantos comportar 

o esta belecimeoto, merecendo particular consh.lernção as condi-
çõBs hygienicas. . 

Art. 8. o Nenhum almnno contrilminto podora prestar exame 
ou matricular-se em qualquer auno do Gymnasio, sem quo ::;o 
Jnostt·e quito com o Thesouro Nacional. 

Art. 9, 0 No dia 12 de fevereiro de cada anno abrir-so-ha, 1m 
secretaria do Gymnasio Nacional, a matricula. que será encerrada 
no fim do referido mez. 

Art. 10. Será permittida a mntricula em qnalr]llCr rios annos, 
desde que o candidato se mostro haiJilita<lo, de conformidade 
com as prescripções deste regulamento, nas matol'ias ensinadas 
nos annos anteriores ao em que pretender mntricular-se. 

Art. 11. Para a matl'icula no I o anno oxigir-se-ha : 
I. • Certidão de idade ou documento equivalente, por onde se 

provo ter o pretendente, no mínimo, 12 anuo::;; 
2. 0 Attestado ele vaccina ou de revaccinação; 
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3.o Exame rle admissiio nos termo3 do art. 117 ou certiticado 
rle exames das matarias exigida.s, passado pelas escolas prim,trias 
do 1° grito; 

4.o Prova, de que o matriculando nãosotfre molestia alguma 
infecto-contagiosa. 

Art. 12. Os candidatos approvados nos exames de admissão a 
qu,tlquer anuo do curso serão classificados por ordem de mere
cimento, e de accordo com este julgamento serão preenchicLts as 
vagas existentes. 

§ 1.0 Tendo em vista a classiticação determiua<la neste artigo, 
e quando se trabr de mat!'iculantlos gr.1tuitos, deverá o director 
basear a preferencia da escolha dos pretendentes nas seguintes 
condições: 

1.• Serem os candidatos orphãos de paes pobres; 
2." Serem filhos de professores publicos, que houverem distiu

ctamente cqmp,rido os seus deveres por mais de 10 annos ; 
3.• Ser4lm filhos de cidadãos que tiverem bem servido á 

patria, 

TITULO III 

Das aulas e dos exames 

Art. 13. As aulas abrir-se-hão no dia 1 de março e encer
rar-se-hão a 30 de novembro, funccionando o numero de horas 
exigido pelo horario, que todos os annos sera revisto. 

Paragrapho unico. Ser:io feriados, além dos domingos, os dias 
assim considerados por lei. 

Art. 14. Do dia l a 11 de fevereiro de cada anuo se receberão 
na secretaria elo Gymnasio os requerimentos de exames ele 
admissão para qualquer anuo do curso, elfectuando-se, do dia 12 
ao fim do mesmo me1., não só os rereridos exames, como os dos 
alumnos do estabelecimento, que por motivo justificado não os 
houverem prestado na época regulamentar. 

,\rt. 15. Encerradas as aulas do Gymnasio Nacional, come
çarão, no primeiro dia util de de1.embro, os exames do curso, os 
quaes serão: de sufficiencia ou finaes, segundo lwja o alumno tle 
continuar o estudo da materia, ou o tenha conclui•lo, e tle marlu-
1'cza, ao terminar o curso. 

Art. 16. A commissão julgadora dos exames de sufficiencia se 
comporá dos lentes do anuo, sendo o presidente designado pelo 
director. 
· Art. 17. O exame de sufficienci:t const.;trà simplesmente de 
provas oraes, cabendo no maximo 20 minutos par:.t o exame 
de cada mataria. 

Art. 18. No:> exames finaes serã a me:>:.tjulga,Iora con:>tituida 
pelos dous lentes da ca·leira e p~1o diractor, pelo vice-llirector ou 
por um lente do estabelecimento. (!orno presidente. 
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Paragrapho unico. Quando houver um só lente da cadeira, o 
director nomeará outro lente do estabelecimento, que tenha ido
neida•le para o encargo. 

Art. 19. O,; exames linaes constarão 1le prova oscripta e oral, 
havendo mais uma prov<t pratica para as cadeiras de sciencias 
physicas, historia natural e geographia; para as de desenho, 
musica e gymnastica a prova sera simplesmente pratica. 

§ I.• A prova escripta ,lb sciencias versara sobre questões com· 
prehendidas no pros-ramm:t de estudos ; a de Iingua portugueza 
constará de uma rellacção, fornecidos os elementos deste exerci
cio pela commissão examinadora, e da analyse lexicologica e logica 
de um trecho classico; a tle ling-ua latina o grega constara da 
traducção de um trecho tirado a sorte e nunc<t menor de 20 li
nhas; tinalmente,ade línguas franceza., inglPza e allernã constará 
de duas partes: versão de um pequeno tt•ecí10 :;01·teado de t-rosa 
11ortugueza corrente e facil, e trflducção de nm trecho poetico 
francez, inglez ou allemão tirado á sot'te e nunca menor de 15 
linhas. 

§ 2." A prova oral, no exame final de sciencias, constará de 
arguição dos examinndores sobre o ponto sorteado, e generalida
des da mataria .. No tle lingna portugueza constará <le leitura 
expressiva, resumo a livro · feeh:Hlo, explicação dos vocalmlos e 
analyse. No rio linguas latina, grega, feanceza, ingleza eallemã 
se e;dgirá leitura, tm<lucção •lo um trecho 1le pros:uloi' facil (sem 
aUXIliO d<J diccionario) e analy,;e. 

§ 3.• Para a prova escripta dar-se-ha o prazo maximo de duas 
horas, e para cada exame oral: em sciencias meia hora, e em 
línguas vinte minutos, pelo menos. O presidente do acto poderá 
inter~ogar os alumnos, sem peojuizo 1lo tompo concedido aos 
exammadores. 

§ 4. • Os pontos dados para os exames finaes serão organizados 
no dia do acto, ditrerentemente para cada turma de examiimndos, 
e .de fórma que cada ponto abmnja varios pontos da disci
plma. 

§ 5. 0 Para as provas praticas do physica e chimica, meteol'O· 
logia, mineralogia e geologia, music;:.. e gymnastica será dado o 
prazo de quinze minutos ; para as do geographht e desenho, uma 
hora. 

Art. 20. O resultado do exame será ajuizado pela comparação 
das provas exhibidas e das 111<idias ou contas de anno, que forem 
presentes it commissão examinadora, e será especificado pelas 
notas reprovado, approvado simplesmente, approvado plenamente, 
e approvado com distincção. 

A maioria destas notas decide da nota final do exame, excepto 
o caso da distincção, para o qual se exige totalidade de not2s 
optima!:' e unanimidade de votos. 

Aet. 21. O exame esceipto será feito a portas fechadas, e o 
oral, publico·. 

§ l. o O examinando que for surprehendido servindo-se, no acto 
do exame, de apontamentos particulares ou de quaesquee livros 
não permittidos pela commissão, perdera o direito de prestar 
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exame, só potlendo S)r a este admittido no fim do anno lectivo 
seguinte. 

§ 2. o A commi~são examina·lora fornecera os livros de texto 
e os diccionarios precisos p:tra as provas escriptas de linguas. 

Art. 22. o alumno quo na época regulamentar for approvado 
em todas as materias do anno, menos em uma, podera ser 
submettido ao exrtma desta em f~vereiro seguinte, desde que 
assim o julgue conveniente o director do Gymnasio. 

Art. 23. o quo for reprovado em du:ts matarias, havendo 
obtido approvação com distincção nas outr,ts, poderá, a juizo do 
director, ser admittido a. exame no período marcado para admi5siio 
de alumno~ ao Gymnasio. 

Art. 24. Não p·Jderá continuar no estabelecimento o nlumno 
gratuito qne for reprovado duas veze:; consecutiva-s no mesmo 
anoo, bem como o que deixar tle prestar exame do curso no 
mesmo lapso de tem[JO. 

Art. 2fl. O alumno, que por .lnstiticar!o motivo não tiver pre
stado exame no fim do anno lectivo, poderá no anno seguinte 
prestai-"~, n juizo !lo director. 

Art. 26. O alumno que tiver 40 faltas, ainrla qne sejam estas 
justificadas, porrler:'t o anno, poélendo, entretanto, a juizo do di· 
'rector prestar exame no começo do car·;;o lectivo seguinte. 

Art. 2i. Será sujeito ao onn:> de reprovado o alumno que se 
retirar do exame autes do terminado, no c:1so do; membros da 
commissão ou a maioria delles ontenrlerem que a prova até en
ti"io exhibida o in habilita. 

Art. 28. O:; alumn':l3 ;tpprov;l,lo~ em tortos o~ exames firmes 
deverão prestar no fim do t: tt":M t• cxa:ue Lle ltl:ltlnr·e~.a, Llestinatlo 
a veriticar si po.;~uem a cultnt'<t intellectual indispens:tvel. 

Este exame ver·sará sobr•o 'J!Icstõe; geraes o ser·á !'e i to ror um 
programm't o:·ganizarlo por· um:t commi~são do lente~ eleit:t pela 
congregaçã.o o por e lia a pprovadÕ. 

§ 1.• Cada commis~ão julgadora àestes exames compor-se-h:\ 
de sete membros : dnns lentes do Gymnasio, dou;; professor·es 
particulares, Llous lenttls de cur~o snp01·ior, c o director do Oy
mnasio como presiLieute. 

§ 2." O director, onvitla :t congTegaçiio, ot•g;miznrit annual
mente e submetter·á it appruvn,;iio Llo Governo a lista Llcs mem
bros da commissiio jalg.ulo:·a dos exames de que se tr·ata. 

§ 3." O exame de ma,lr_~r·oza constará de provas escriptas e 
oraes, feit:v; em dias alternados, sobre as mtterias das secções 
seguintes: 

I.a Liogu:n vivas, especialmente a lillJ?U<' por·tngueza; litte-
ratura nacional ; 

2. a Linguas classicas; 
::l.• Mathematic,t c astronÓ~11i:t; 
4.• Sciencias physicas c sna. applicaçilo: meteot•l)logia, mine

ralogia e geologia; 
5.• Biologia, zoologi:t c !Jotnuica; 
(),a Sociologia o moral. Noçõ()S r!c economia. politica c direito 

patrio; 
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7 ,a Geographia e bistoria, especialmente do Bt·azil. 
§ 4." Para ca•la prova escriptn. o examinando terá o prazo 

maximo tle cinco horas. 
§ 5." H wera ainda provas pratica.s sobre ns matarias das 

secções 4a, 5a. e 7". 
Art. 29. A approvação no exame de ma•lureza do Gymnasio 

Nacional dara direito á matricula em qualquer dos cut'SOS supe
riores de c;tracter feier;\1 na H.epublic,t, e ao candidato, que 
nelle obtiveP pelo m~nos •lous terços de notas- plenamettte
será conferido o titulo de bacharel em sciencias e l;ttra~. 

Art. 30. O exame de madureza ~era fetto conj unttttnente por 
todos os candidatos do Gymnasio Nacional e pelos alumnos es
tranhos ao estabelecimento, que para essa prova se itBcrev.wem 
annualmente. 

TITULO IV 

Dos lentes e professores 

Art. :=n. Os lentes seriio nomeados por tlecl'Oto, metli mfe con
cur:-;o; cal!o-lltc,;: 

l." Comparecer nas aulas com pontu;t\itlatle ; dar as lições nos 
dias e horas marcados, occupando-se exclusivamente na classe 
com o ensino das matarias que profes>am, e, no caso de impedi
mento, participar ao director, com a possível antece•lencia; 

2.° Co·nparecer ás sessõ3S d1t congregação e actos de concurso; 
:L• Cumprir o progr.nnma de ensino, o qual tleveril. set• limi

tado a doutrina exclusivamente util, sã e substà.ncial, evitando, 
no mais alto grito, o3tentação apparatosa de conhecimentos ; 

4. o Começar e concluir o ensino da cadeira a seu c trgo, por 
uma serie de lições t3ndentes a ligar o assumpto ao tias discipli
nas anteriores e subsequentes; 

5. 0 Propor aos alumnos todos os exercícios que lhes possam 
desenvolver a inlé>lligencia, nortear o caracter o fortalecer os 
conhecimentos atlq nil'idos; 

6.• Marcar, com 48 horas de antecedencia, pelo menos, a 
mataria tias sabbatiuas esct·iptas, habituando os alnmno3 a este 
genero de provas ,para os exames ; 

7.• Marcar, de tres em tres "rnezes, um concurso sobre ques
tões da materia ensinada, julgar com cuidadosa n.ttenção as 
provas t.leste concurso, e ã. vista dellas propor os seis melhot•es 
alumnos de sua, aula merec Jdores do banco de honra; esta 
distincção devera ser levada em conta por occasião do resumo 
trimensal das notas e dtt Ol'ganização das medias ou contas de 
anno dos alumnos; 

8." Comparecer aos exame3 nos dias e horas determinados,· 
funccionanllo nos mesmos exames como presidentes ou arguentes, 
conforme lhos competi I' ; 
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9." Observar as instrucções e recommendações do director no 
concernente á policia intema das aulas e auxiliai-o na manu
tenção da ordem e !la disciplina; 

10. Satisfazer a todas as requisições feitas pelo director, no 
interesse do ensino. 

§ J.o O lente que faltar á aula, a exames, ás sessões de 
congregação e aos actos de concurso, perderá a gi'atiticação 
correspondente, no caso de justitlcnr a sua ansoncia; o, quando 
não a justitlque, incorrerá na perda do vencimento. O mesmo 
succederá ao lente que se ausentar da classe antes de terminado 
o prazo marcado pelo horario do estabelecimento. 

Art. 32. Os professores de desenho, mu~ica o gymnastica 
serão nomeados por dec1·eto, mecli:mte proposta do director tio 
estabelecimento; é-lhes applicavel quanto ~o refere i1s obl'iga
ções dos lentes, excepto deliberar em ma teria do coucm·sos. 

Art. 33. Nos casos que alrectarem gravemente a moral, o 
director deverá suspender desde logo o lente ou professor, até 
á deci~ão do Governo, levando immediatamente o facto ao 
conhecimento deste. 

Art. 34. Os lentes e professores que deixarem ele comparecer 
para exercer as respectivns funcções por espaço de trcs mczes, 
sem flUO justifiquem as suas faltas, na conf'ormidarlo deste 
regulamento, incorrerão nas penas marcadas pelo Co1ligo 
Penal. 

Art. 35. Si a ausencia exceder de seis mezes, reputar-se-1m 
terem renunciado o magisterio e os seus Jogares serão julgados 
vagos pelo Governo, ouvida a congregação. 

Art. 36. O lente ou professor nomeado, que ,J,•ntro de tlo"us 
mezes não comparecer para tomar posse, sem communicar ao 
director a razão justificativa d:t demor>~, perdera a cadeira para 
a qunl foi nomeado, sendo-lhe a pena imposta pelo Governo, 
depois de ouvida a con,!.!'regaçfio. 

Art. 37. Expirado o prazo ua hypothcse do art. 34, o director 
convocara a congregação, a qual, tomando conhecimento 1lo 
facto e de todas as suas circumstancias, decidira pt·omover ou 
não o processo, expondo minuciosamente os fundamentos da de
cisão que tomar. 

Si for affirmativa, o director a remetterú p01' cópia exteahida 
da acta, com todos os documentos q1w lhe forem concernentes, 
ao promotor publico respectivo para intentar a accusnção ju
dicial por crime ri e responsabilidade, e darit. parte :10 Governo, 
assim do que resolveu a congregação, como da marcha o r2suL-
tado do processo, quando este tiver Jogar. . 

Art. 38. Na hypothese do art. 35, o director dará p:ll'te ao 
Governo, do occorrido, afim de proceder-se n:t conformidade de 
mesmo artigo. 

Art. :39. Verificada a demora da po~se de que trata o art. 36 
e decidida pela cong1·egação a p1·ocedencia ou improccdencia da 
justificação, si tiver havido, o director participara ao GoverHo o 
que occorrer, para sua final decisão. 

Art. 40. Qualquer divergencia, que a respeito do serviço d 
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estabelecimento houver entre o director e algum lente ou pro
fessor, devo por aquclle sot· pre8onto á congregação. 

Art. 41. Salvo a hypotlteso do art. :~:1. si algum lente ou pro
fessor nos actos do estabelecimnnto faltar aos seus deveres, o 
dircctor levará no conhecimento d<t congregação o facto ou factos 
praticados. . 

Art. 42. Neste caso, a congregação nomeara uma commissão 
para syndicar dos ditos factos e ma nllará quo o accusado responda 
tlentro de 15 dias. 

Art. 43. Dentro de igual prazo, com a resposta do lente ou 
Jlrofcssor, ou sem olla, deverá a commissão apresentar o sou pa
recet· motiYado. 

1\l't. 44. A' vistlt do pat'ecer da commissão c tl:t resposta do 
accusmlo, a congregação delihcr<1rit si este deve ser' :ulvcrtitlo 
camarariamente ou sotrrer as vem1s do artigo seguinte. · 

Art. -l'i. Si não for bastante esta advertencia, o director, ou
vitl<lo a congregação, o commmJic,,rã, ao Governo, propondo que 
s:jam applicadas :1s penas tle snspensão de trcs mnzos a um 
anuo, com privação dos vencimentos, e obsorYará o quo a tal 
respeito for pelo mesmo Governo determinnrlo. 

Art. 41i. Constituem motivo para a simples atlvertencia ao 
lento ou profe$Sor: . · 

1. o N('gligench ou má vonta(le no cnmprimonto dos seu:o: 
dnveros; 

2.l' Não tlar lions exemplos aos alumnos ; 
3. 0 Não coroprehendor a vordadeir<t orientação no ensino moral 

o intolloctual tlos; alnmnos; 
4.0 Deixar do dar auLt, som motivo jnstificauo, por mais de 

tres dias em um mez ; · 
5. 0 Infringir qu:tlquer das disposições deste regulamento. 
Art. 47. Constituem motivo p::tra a applicação das penas de 

quo trat:t o art. 34: 
1.0 Reincidir nas faltas do artigo antC'cedente; 
2.0 Ser arguido do qunlquor crime publico; 
3." Fomentar immoralidatlo entro os alumnos. 
Art. 48. Os lentes não poderão dirigir cursos retribuídos das 

matcri,ts professadas no Gymnasio. 
Art. 4D. Quando, por C'XcessiYo nnmPro tle alnmnos do nmn. 

classe, ontentlct' o dirrctor que so faz indispensaYel :;nlJtlividil-a, 
llesignarh para reger esta nula snpplemont:tr, de prcforencia, 
outro lente do G~·mn:1sio, o, caso dentro este,; não haja quem 
poss:t fhzel-o, chamar-se-IH\ pessoa estranltr\ no corpo docente e 
quo rouna as ner.essarins hauilitaçõe:> ; ainda \lontro estas se 
preferirão os bacharois formados ]Jelo Gymnasio a quaosquer 
outros cidadão,;. 

Paragrapho unico. No caso do l(mte arcumular ao oxorcicio 
de sua cadeira a regencia do uma nnl:t supplemrmtar, percebera 
uma gratificação adolicional de l :200$ annnaos; sondo pessoa 
e"tr<lnha ao corpo docente, terá :L de 2:400$000. 

Ar'!. 50. As provi~loncias do artigo antecedente serão tomadas 
semelhantemente, quando for preciso attender á regoncia interina 
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de cadeiras vagas e daquellas cujo proprietario estiver no goso 
de licença ou impedido por qualquer motivo. No primeiro caso, 
o lente interino percebera o vencimento integral da cadeira; 
nos outros, terá um accrescimo de vencimentos igual it gratifica
ção do substituído. Estas nomeações serão fllitas pelo Governo, 
sobre proposta do director; e quando a substituição não for além 
de quinze dias, bastará designação feita pelo proprio director. 

Art. 51. Os lentes e profeggores são vitalícios depois de cinco 
annos de exercício, e não poderão perder seus logarcs sinão na 
fórma das leis penaes c das disposições deste regulamento. 

Art. 52. Os lentos e professores contarão como tempo de ser
viço etfectivo no magisterio p:tra os effeitos da jnlJilaçiio : 

I. • O tempo de serviço publico em com missões scientiticas ; 
2. 0 O numero de faltas por motivo de molesti:t, não cxc'llente 

a 20 por anno ou 60 por triennio; 
· 3.0 Todo o tempo d.:J suspeusãoju•licütl, qu'lll'lo forem julgados 
innocentes ; 

4.0 Serviço gratuito e obrigatorio por lei ; 
5. • Serviço de guerra. 
Art. 53. Os lentes e professora;;, que houverem bem cum

prhlo suas funcções, terão periodicamente direit.o, mediant<J infor
mação do 1lirector, a uma gratificação a•hlicion:d nos seguintes 
tnrmos : 

Os que contarem de SPrviço efrcctivo do magifllnl'in lO .:mnos, 
5 °/0 ; 15 annos, lO "lo; 20 annos, 20 "/n; 25 :ínnos, :{l •j.; :lO 
annos, 40 °/o; :3'> annos, 50 "f,,; e 40 annos, 60 ",'.,. 

A porcentngem acim:t 1ix<tda será calculada solwn os v.•nci
mentos da tall'CJlta vig·ente. 

Art. 54. Estas gràtitfcações 1levem ser requerillas •lcntro •le 
seis meze3, a contar da data em que se completai' o prazo exigi•lo 
para a ohtenção, sob pena de ca•lucidatle. 

Art. 55. Os lent.:Js e professores quc se tornarem invalidos, e 
contare~ mais de 10 annos de serviço, terão direito á jubiluçã.o 
nos seguwte:s termos : 

§ 1.• Os que contarem 25 q,nnos de serviço etrectivo no magis
terio ou 30 de serviços geraes, terão direito á jubilação com o 
ordenado por inteiro. 

§ 2.• Os que contarem 30 annos de exercicio etrectivo ou 40 tle 
serviços geraes, terão direito a jubilação com todos os venci
mentos. 

§ 3.• As gratificações concedidas por antiguitla•lfl o serviços 
prestados (art. 53) acompanharão os vencimentos 1lo jubilado. 

Art. 50. Os lentes e professores, que se ju!tilarem com menos 
de 25 annos de exer()icio, terão rli1·eito ao ordenado proporcional 
ao tempo ~e serviço. 

Art. 57. O director proporit, motivan•lo-a, a jubilação •lo 
lente ou professor que estiver enfermo ou invnlirlo, ::1. ponto •le 
não poder exercer o cargo sem pr·~uizo do ensino. 

Art. 58. Os lentes e professores não pcreebet·ã.o as gr.tti
ficações, sem o exercir.io dos respectivos Jogares, s~tl v o 0s casos 
do art. 52 e as gratificações obti1las por antig-uidade. 



.\!:To' IJO l'llltEB EXECl'TIYO 

Art. 5!), O director, lentes e professores do Gymnasio Na
cional compoem um:t congregação, que funccionarà com maioria 
de seus membros, sob a presirlencia do director. Cabe-lhe: 

I. Approvar, nos primeiro~ dias de fevereiro, os programmas 
de ensino e os compendio3 que rlevam ser ~rl(lptados nas aulas, e 
organizar o horario; 

11. Formular, no tlm de cad<t anuo lectivo, o programma espe· 
cial do exame de madureza para os candidatos ao certificado de 
estudos secundarias e de bachardl em sciencias e lettras; 

111. Propor ao Governo ns reformas e melhoramentos, que 
convier introdn7ir no ensino ·do Gymnasio; 

IV. Prestar as informações e dar os pareceres, que lhe forem 
exigidos pela autoridade superior ; 

V. Eleger os dous examinadores e o .juiz dos concursos, apre
ciar o resultado destes e propilr, com informação reservada do 
dire€tor, quem, no seu entender, está no caso de ser nomeado; 

VI. DAcidir sobre os banco.~ rl11 honra, premios e outras di!'!· 
tincções confel'idas aos alumnos, á vista de proposta dos respe
ctivos leittes e do director. 

Art. 60. Os professores serão convidarias para ns sessões de 
congregação e terão voto nella, quamlo se tratat• de assumpto 
relativo ils suas anlàs. 

Art. 61. O secretario do Gymnasio exercerá as funcções tlo 
secrotario ria congregação, cumprimlo tortos os do\·eres inhe
t'elltes a este C<wgo. 

Art. ü2. O director convocará a congregação, quando for 
mister; no cnso de achar-se impedido por justo motivo, fal-o-ha o 
vice-director, seu substittito nato nessa funcção. · 

Art. 03. O director, ou qualquer membro do m•1gisterio que 
escrevet· compenrlios sobre as doutrina::; professarias no Gymnasio, 
terá dit·eito á impressão de seu trabalho1 p1r conttt do Governo 
tla, l{epnblicn, si julgar e>s~ obra valiosa e de grande utilidade 
para o emino, não excedendo de 3.000 o numero de exemplares 
imp1·essos à custa dos corres puulicos. 

Nos casos de merilo verdadeiramente excepcional da obra, a 
juizo da congregação, o •autor terá direito a nma gratificação 
pqcuniaria, arhitmda pelo Governo ·e nunca inferior a 2:000$ 
nem snperiot· a 5:000$000. 

Art. 64. Os membros do corpo docente perceberão os venci
mentos constantes da tabelln. annexa. 

TITULO V 

Dos concursos 

Art. 05. Os lagares de lentes do Gymnnsio, que vagarem, 
sm·iio preenchi1los meLihnte concur.>o. 

Art. OG. Veritira•la uma vaga de lente, a directoria mandara 
an~mncinr concurso no JJim·io Otficial, mnt•cando p:wa a inscri
P~::to o rwnzo rle trcs m~zc:;;. 
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Paragrapho unico. Para esta inscripçfío exigir-se-ha: prova 
de moralidade, mediante folha corri• la, e rlocumento qne attCJ~;te 
maioridade legal. Os candidatos porlerão, entretanto, accresccn
tar quacsrrucr documentos rle c;l paciilailo proli~siona I em scn 
abono. 

Art. 67. A inscripção porlcrá ser feita por procurador, si o 
candirlato tiver justo impedimento. 
· Art. 68. Si occorrerem <t um tempo duas v::~gas da mesma 

mataria, o mesmo concurso servira pat·a o preenchimento de 
ambas. 

Art. 69. Caso termine em tempo de fet·ias o prazo da inscri
pção, conservnr-sc-ha aberta até ao primeiro rlia ulil qne se 
seguir ao termo de lias. 

Art. 70. Si, depois de expirnr o prazo da inscl'ipção, nenhum 
candidato se apr·esentar, a directorh~ man lar<~ annnneiar nova 
inscripção, cujo prazo set·{t tantucm de tt·es mczos, c, si ainda 
ningnem se alH'csetltar, poderá ~cr· pr•,erwhirh a vag-a pur· no
meação do novcrno, ~;obre proposta ria cong-regação. 

1\rt. 71. EncerT:tda ;t insct·ipção e pl!hli~a•lus ülll. erlital os 
nomes do5 con~nl'rentcs, o dit·ector ''onvorat á a congl'egação 
do Gymn:tsio p:u·a eleger os dou::; ex:tulinadot•c,; e o juiz 
do concurso, compon lo c~tes tres mcmhr·os a eonHuissão jul
gwlora COlll o rlit·ectoi' rl.o est:tbolr'einwnto. 

Paragmpho nnico. LJ:ulo rpw :t eongt·Pg:,ção resnl v a não ti !'ar 
de seu seio os dou~ examinadores a r1ue se rerer·o e.;te artigo, o 
director convidarit pessoa~ estranhas ao corpo docente do Gy
mnasio. 

At't. 72. Constituída a cormnbsão julg-adora, rlnsignar-se-ha 
dia e hora para o começo das provas, o que >:et':'t anannei;ulo pel:ls 
folhns diartas, com a conveniente :•ntece•k•ncia. 

1\rt. 73. Os concursos para provimento do,; Jogares de lente 
c:lo Gymnasio Nacional se etfectnarão perante a congregação, 
presirlida pelo director, e as provas serão: 

J.a Prova escripta; 
2.n Prelecção oral; 
3.a Prova pratica; 
4.a Arguição dos examinatlores sobre os rssumpto.;; das provas 

escripta e Ot'al. 
Art. 74. As tres primeiras provas versarão sobre pontos 

organizados pela eommissão julorar.lora. no t!Lt. tio earla prov;t; a 
escripta set·á ftlit:t a portas fech:;;las, e as outl'as sct·ão publicas. 

Art. 75. A m·guição sobre o ohjecto th~ prova or·al se realizat'a 
em acto consl)cutivo á exhi!Jição da me~ma prova, e a argnição 
sobre a prova éscripta, no dia seg-ninto ao da leitura puiJlictt da 
prova. 

Art.. 76. Haverá prov:~ pratica para o concnl'so c:las seguint.::o 
mate nas: · 

Physica e chimkr~, 
M.eteo~ologia, m_ineralogia e geologia, 
BJO!ogta, zoologm e botanica, 
Ueographia. 



ACTOS IJO I'ODEH EXEt:UTIVO 1245 

Art. 77. O lente, qu!lnitocomp:tre~er a qualquer tla3 pt·ovas 
2" :l" o 4" do concur~o, pet·det'it o tliroito tio voto. 

:\t't. 7R. Um regimento ospechl Ot'ganizado por commissfio 
elei.t<t pela congregação o Ctltn audiencht desta e approvatlo 
tinalntcnte pelo Governo, delinirit todo o processo dos con
cursos. 

Art. 70. Conclnith a ultima prova, serão tod'ls julg-adas pela 
cotnmiss:w examillatlora que omittii·á. por os~ripto juizo funda
meutatlo sobre c<t<la uma dellas e proporá a cl;os~ilicaç,io dos 
cmdidatos. De possotle~te pareceretle todos os papeis refet•etltes 
ao t~oncnt·so, a congTegação resnlv,•rú sobre a classilicação •leli
tti tiva tio.-; concur·t'L'lltcs, iwlicando ao Governo qnem tlova pre
etwltor a vaga. A act<t desta sessão de congregat;ão, acom
panhada de todas as provas escriptas do concurso e do p<trecer 
reservado do director, sera, dentro do mais breve prazo possivel, 
remet tida ao respectivo Ministerio. 

TITULO VI 

Da disciplina escolar 

Art. RO. Nenhuma, pessoa estranha ao ostallelecimento, salvo 
autoriLlado superior, terá nello entrada sem previa licença tio 
dircctor ou vice-Llirector. 

Art. 81. Não serit perinitti•lo aos alumnos occuparem-se no 
esi:lllelecimento com a t·edacção de poriodkos ou qmwsquet' outt'OS 
trabalhos que pos~am distrahil-os de sons estudos regulares, e 
bem ns:;im lhes é vedad;t a leiturà tle liVI'os que prejn<liquem os 
ton,; costumes e o cumprimento de seus deveres collcgiaes. 

Art. 82. O Llirectot• e o vice·director do Gymnasio procm·arão 
desenvolver em seus alumnos o gosto pelos exercícios de tiro ao 
alvo, de Lés ta, tiro de !leclta, exel'cicios gymna:>ticos livres, 
salro, jogo de volante, etc., e farão todos os domingos um passeio 
par:t fóra do centro da cidade. 

Or·g;lltiz:não para esse fim turm<S de alumnos, de fórma r1ue, 
pelo monos um:t ve1. por me1., c;uh num dollas tenlta um !lia 
<~omplotamonto destina•lo á o!lncação physica. 

l';~mgraplto unico. Para anxilhl-os neste trab:\lho serão desi
gmulos por escah alguns dos inspectores de alumnos do esta
belecimento. 

Art. 83. Mediante consentimento do director, poderão os len
tes e professores do Gymnasioincumbir-se da direcç..'ío destes pas
seios e do onsino dos ,jogos escolar:es que convem divulgar. 

Art. 84. São permittidos como jogos escohues : a barra, a 
:unarella, o {oot-balt, a peteca, o jogo da bola, o cricket, o laum
tcnnies, o crocket, corridas, saltos e outros que, a juizo do director, 
concorram para desenvolver a força e destreza dos alumnos, sem 
pór em risco a sua saude. 



1246 'lGToS DO PODEII EXECUTIVO 

' 
Art. 85. Os unicos meios disciplinareJ, sempre pr0porcionados 

á gravidade das faltas, serão os seguintes: · 
l . o Privação de parte ou da totalidade do recreio ; . 
2.• Privação do recreio, com trabalho, sendo· o altimno obri .. 

gado a escrever sobre assumpto conducente ao seu desenvolvi~ 
mento intellectual e moral ; · 

3.• Reprehensão fóra ou dentro da aula; 
4.• Reprehensão perante os alumnos reunidos; 
5.• Enviar o alumno aos paes, afim de corrigil-o ; 
6.• Exclusão do O.ymnasio. ·. . 
§ 1. • Os tres primeiros meios disciplinares poder-ão não só ser 

impostos pelo dlrector como pelos lentes, pelos professores e pelo 
vice-director ; os ultimos sómente pelo director, á requisição do~ 
lentes e professores ou a bem da disciplina do estnbelecimento. 

§ 2.• No caso de exclusão do alumno, dará o directot• irilme
diatamente conta ao ministro, dos motivos que o levaram a appli-
car aqulllla pena. ' . 

§ 3.• De Mcort!o com os princípios da moderna educação, ap
plicarit o directer as penas que julgar convenientes, evitando 
sempre todo o castigo deprimente da dignidade humana, e 
estabelecendo meios de provocar e desenvolver a emulação e os 
mais sentimentcs nobres dos alumnos, cuja direcção lhe é con
fiada. 

§ 4,0 N:udministração das penas l•.é 2 .. haverá sempre par-· 
eimonia, díctada pela neee~sidade do rt~pouso intellectual do 
alumno e pelas exlgencias da educaçã.o physica, que deve me
recer a particular attenção das autol'idades do estabelecimento. 

TITULO VII 

Dos premios 

At•t. 86. No fim de cada auno lectivo, concluídos os Oll:alliE~II, 
proceder-se-ha, com a solemnidade p.:>ssivel, á distribuição dos 
premios e á collação do grito de bacharel em scleneias e lettras. 

§ 1.0 Os premio3 serão para cada ann" do curso em numero de 
tres : 1", 2• e 3•, ·e conferir-se-hão aos melhores dentre os alu
mno!l do estabelecimento approva.dos com distinéção em todas as 
matarias, a juizo da congregação, que para .isso ouvirá os lentes 
respectivos. , 
· § 2. • O titulo de bacharel em sciencias e Ietti•as set'Í\ conferido 

a todos os candidatos, alumnos ou não do Gymnasio, que, ap
provados no exa:ne de madureza, tiverem tido, pelo menos, dous 
ter,ços de notas - plenamente - nas materias do curso integral. 

Art. 87. A distribuição dos premi os e a co Ilação do gráo se reali
zarão em sessão solemne preéidida pelo ministro, presentes o · 
director, o vice-director, os lentes e professores do Gymnasio. 

At•t. 88. Nesta sessão publica serà tambem proclamado o 
nome do alumno, que por seu excepcional talento, amor ao tra-
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Lall1o, procedimento exemplar e mais virtutles mei'eceu a collo
cação de sen retrato na sala de honra denominada Pantheon, a 
juizo da congregação do Gymnasio. 

Art. 89. O director pl'oforirá neste neto um discurso adequado 
a solemuidade. 

Art. 90. As cart:.lS de bacharel em sciencias e lettras, redigi
das segundo o modelo annexo, serão registradas em livro especial. 

Art. 91. Os diplomas de pesso<Js que não se acharem presentes 
para a:;signal-os perante o secretario, serão enviados pelo dire
ctor <'t autoridnde do Jogar em que estiverem resi•lindo os diplo
m:vlos, afim ele serem por estes assignados em sua presença .. 

Si, porém, o diplomado não se achar no Estado em que tem 
sua sé•le o esta Lclecimento, o d irector enviará. a carta ao Governo 
do E~tarlo em quo elle residir, afim t!e ter aquelle t!estino. 

,\rt. 92. Não se passará segunt!o diplom;J. sinão no caso t!e 
Justiticada perda tio primeiro e com a competente resalva, lan
Ç'<I!Ia pelo seéretario e assignada. pelo tlirector. 

TITULO VIII 

Do pessoal administrativo 

At·t. \!3. O Gymnasio Nacional terit o seguinte pessval atlmi-
nistrati v o : 

Director, 
Vice-direetor, 
Secretario, 
Escrivão, 
Pmteiro, 

lnspectores de alumnos, de accortlo com as necessidades do 
ensino, 

1 Bedel. 
1 Conservador do gabinete de sciencias physicas, 
1 Conservador llrs gàbinetes de biologia e historia natural. 
Paragrapho unico. O estabelecimento terá o Itumero de ser-

ventes que for mister. 
Art. \.14. O tlirector, nomeado por ,JeCI·eto do Governo dentre 

os mcmLros do pessoal docente do Gymnnsio, ou dentre cidadãos 
hmzilciros de reconhecida competencia, regnla e determina de 
ncem·•lo com esta lei e com as instrucções do Minbterio respe
ctivo qnnnto se relnciona com o estabelecimento que dirige, 
seudo o orgão o1l1cial que se communica com a autmid:Jde sn
pel'ior do ensino. 

!'i I .o Ao director incumbe : 
. J.o Inspeccionar cuidadosn.mento quanto respeita ao estahele

Clmento, e sobretudo o que se refere á parte intellectual e mo
ral da educação dos alumnos; 
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2.o Obsel!V$!' 11 fa.~er executar as disposições do regulamento, 
ad1'8l'tindo q.;; professores que não cumprirem SllUS devet•e:;, e 
reprehendendo os empregados negligentes, suspendendo-os até 
quinze dias ; · 

3.• Assistir com a possível frequencia ás lições dos lentes e 
professores,. fiscaliz!!ondo a. perfeita execução uos programmas e o 
emprego dos malhares methodos de ensino ; 
· 4,Q .Percovrer assiduamente as salas de estudo e visitar a 

· , miudo as diversas partes do estabelecimento ; 
;_ .,;;-6~4 Ei:t~minar os relatorios dos iospectores de alumnos ; 
· 6.P Receber, 1 e, por si mesmo, dirigir reclamações ao Go
verno por faltas commettidas pelos empregados que não puder 

'demittil' 1 . · 1.' Despedir o alumno, quando este tenha commettido faltas 
'graves contra os costum9S e diséiplina, participando immediata
, mente. o oooorrido ao ministro ; 

8. 0 Propór a divisão tle qualquer aula, quando o numero de 
alumnos ou a hys-iene escolar exigir esta medida ; 

9.• Presidir as mesas de exames finaes e dAsignar 9 professor 
que deva s~rvir, na quàlitlade <Ie presidente, nos exames de suf
ti()iencia, nos de admissão e nos exames finaes a .que não puder 
comparecer ; 

I O. Presidir á~ !!eS&Qes 4e · congregação ; 
ll. Apresentar annualmente ao Governo um relatorio sobre 

a marcha do estabelecimento a suas necessidades ; 
12. ~ubricar todoa os livros !la est:ripturação do Gymnasio 

Nacional;.. · .· · .... · 
13. Assigiu:.r•os tltu~> de habilitação ; · 
14. Apresen~r o orçatD:ento annual ao exame do Governo ; 
15. Ordenar as despezas de·prbmpto pagamento ; 
16~ Propór ao Governo todo. o pessoal àdministrativo ; 
17. Contractar os serventes necessarios e despedil-os, qaa.ndo 

jqlgl\!' ~onveniente ; · 
1&. ·Mandar, de tres em tres me~es, aos paes dos alumnos, ou 

a quem suas vezes tlzer1 informações resumidas dos mappas 
mensaes, relativas ao prooeiimento e applicação dos alumnos ; 

19. Tomar, além das attribuições que lhe são conferidas 
neste e em q'ntros artigos, as providencias que forem urgentes e 

·não importàrem augmento de despeza, solicitando a competente 
approvação ; ' 

80. R.epr~sentar ao Governo sobra qualquer caso omisso 
· ncàte regulamento} pl'Op(?ndo as·medida:; que lhe parecerem con

ducentes á prosper: dade do estabelecimento ; 
·el. Dar posse aos lentes, professores e mais empregados do 

estabelecimento. ·· , 
§ 2.• Será o director, nos seus impedimentos, substituído 

.pelo voice-director e, na $lta deste, pelo lente· mais antigo do 
estabele()imento. 

Art. 95. O vic~cwr ser4 nomeado por decreto, mediante 
. proposta ~o director. · · · , 
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§ J.o lncumiJo-lhe, alem de substituir a este nos seus impe
dimentos: 

l." l{.neP-hm· •lil'octamentn ns or,lens do dircctor· e dar-lho 
p:u·to da e xceur:iio dnlla~ ; 

2. o 1 ~~·~~~~·H li' dos lon t<J:i, pmfessorcs o inspcctor·~>s, para entre
gal-as ao di!·,,ctor, ini(Jl•m:u;õe,; tlhu·ias rola ti v as ao procodíuwnto 
e applie:,~·iio d•1K alumnos; 

:!." Vigiat·. pcssoalnwntc a entr·a•.Ü c mhi•ht das aulas o 
a-; •li ver·:::1s •lcpondencias do estauelcdmcnto ; 

4 ." llbtl'illllir o :::orvi<;o IJtle deva ~:cr t!e~empenlmdo pelo,; :liJUS 

snhallel'llm;; 
f>." Instruir·, eom os necessarios esclarecimentos, to1lo.> os nego

eic)S l]tlll snhil'em ao conhecimento 1!0 director, relativo.; á p~trte 
oliseipliuar <lo estabcl•Jciruento; 

li." Communiear•ao •liredor· as faltas •los empre:;n.•los soh sua 
vig-ilaneia, podendo suspendel-os até 15 dias, no c:tso do falta 
gl'aVC; . 

7." Pro1•ôr· ao rlirector tndo quanto lhe pa1·er.er• conveniente 
ao ho:u :•n·lamento e progresso do Gymnnsio Nacional. 

,\ rt. \Jt3. O secretario será nomeado por decreto, m·~•lianto 
pt·oposh do dir·.~ctor. 

§ J.o Im·umiJe-llte: 
1. 0 R ,digir·, o-.:pedir· o l'<)Cebrll' toLl:t a correspont.lcncia o!licial 

sob as ot•don::> do tli l'cctnt• e S<'gurHlo ,:uas instr·uc<;õo~ ; 
2." Forn'"~<JI' as preei~a~ ird'ot'lll:t•;•!us o oncarui11lt:tt' todos os 

r'<'IJ!I<'t'illr··nl''" feitos it dir·edoria; 
:~." ,\,;~istir· Ú:S sessões de rongregaçiio, niio lhe ca.ben,[o o <li

rr-ito d·~ \'oh r. nem de db;entir, podendo, por·c1m, ser· onvido para 
algnm·1 i!J!'onuar;iio, qnan·lo :tSSllfl o detcrmill:ll' o pr·nsi lnnte da 
cung·r·og;i•::to ~e tinda :t s ~s~:ln, la vrat·, e~et·ever e subser e ver a 
:11~1<1. ro1n tu.i:J. a liddid:ule ; 

4." Snl,-;11'nver· eorJt o,; r~xaminadures os ter·mos dP. examfl ; 
:,.o \,·-;i·~·.J,t' o,; termos de matricula, os titulo,; de hnbílitaçiio 

ermlin·ido,; p•·lo c:ymnn~io ; 
li. o E:H'ennr o ponto •lo pessoal do Gynm:~sio, menos dos 

l<)]Jt:•s o t•t·o!'8:;.;or.cs, e regbtl'ilt' es,;as f<tltas em 11111 livro es-
peci.d ; · 

7." 1-:.;!'.:·:ptm'.tt' os livros do tornto;; Je nom Jaçiio de todos os 
r,.ncclou·,tt'll):o; ; 

R." Convi•hr· o:; rnP-mhros constituintes das mesas cx.rmimt
dot·<~s, :nrn UIWiar o,; din.; óe exallte e o.; em <j'te ;;o dr•ve reunir 
a con '!Tegação do Gymrl:tsio; 

!)." Tt;t' um hoa or•.lem e deviohmente catalogados os livros da 
llih!iot!Jeo:1 e-os p:qwis ola S(~cretaria; 

10. 0 l'ropôr ao dit•cctor· tudo qua11to for tt hem tio serviço ria 
sccr·darin ; 

li." ;::inl,stituir· o eseriv:Io JHI impedimento deste; 
L~. n T<lr :t >:e<;ret:tria aiJ ·rt<l to,[o)S os dias uteis, o la~!) horas 

rla JJJall h:i t·t-; 2 da t:u·do. 
Art. 97. O es•~rivão, nomeado por portarht do ministro, me

diante pr·oposta do tlirector, tem por dever : 
1'ode1' ~xecutivo 1SV2 79 
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1.• Escripturar todos os livros a seu cargo, com toda a regula
ridaLlo o a~scio, trazendo-os sempre em dia ; 

2. • Processar as folhas mensaes de vencimentos dos professo
res c dos empregBdos e serventes do Gymnasio Nacional ; 

8." Organizar todas as contas e balanços do despeza; 
4.° Fazee os inventar·ios, lavrar os termos do consumo, con

tractos, fiança, e multas ; 
!í. o Archivar o ter sob sua guarda o responsabilidaLie todos os 

livros e documentos !lo cscripturaç:ío a seu cargo; 
ü.• Authenticar n legalifla•le dos documentos quo servirem de 

base pam os p1gamentos, refutando, sob sna responsabilidade, os 
que não estiverem conformes ; 

7. • Receber no Thcsouro Nacional o dinheiro para as dospezas 
de prompto pagamento, bom como a quantia relativa ao paga
meu to 1lo::; ser·vctltes ; 

8. • Fat,er as despezas e pagamentos autori:;atlo::; por ot·dem 
escripta do director; 

9. • Apresentar ao director as contas dos fornec(,)Jores no prin
cipio de cada mez ; 

10. Expedir as guias do pagamento e conteilmição •los alu
mnos; 

li. A visar ao director, com a devida antccedcncia,do estado de 
cada verba por l<Ji consignad;t ; 

12. Fazer, por ordem do director, no Dia do Official, annuncios 
relativos ao Jll'ttzo em que se devem <tprc:;entar o3 proponentes 
aos fornecimentos de todo gcnero ; 

1:3. Fornecer ao director apontamentos prcci:;o,; sobt•e o orça
mento annnrd, apresentando-lhe ao mesmo tempo as metlidas 
que, com respeito ao nssumpto, julgar convenientes ; 

14. Snhstituir o secretario nos seus impedimentos. 
Art. 98. Ao inspcctor de alnmnos, nomeado por portarht do 

ministro, me•liante proposta llo director, incumbe: 
I. o Vigiar com todo o zelo e solicitu•le o prnc0tlimento o applí

cação •lns alumnos, inspirando-se, para esse dclic:tdn encargo, 
nos salutares principias da moderna scienci.t 1la. e•lueação, usando 
de moderação e delicadeza, aconselhan1lo paternr~lmcnto aos 
alumnos e dando-lhes constantes o evidentes cXL'lll\llos 1lo c um~· 
primento pontual do dever ; 

2 ,o Cumprir todas as or•lens, quo lhe forem determinadas pelo 
vice-director; 

3. o Apresentar ao vice-:lirector nm relatorio Lliario do que 
houvrr acontecido na classe, cspechtlmcute no que se rPt'erir ao 
procedimento c applicação dos alnmnos ; 

4 .• Tonnr conhecimento do;;; trabalhos prescriptos ·aos alumnos 
pelos lent·~s. Sl'jam clles rehti>os i\ rarte iutcllcctiYa •lo curso, 
St>ja m :10 cnmprimt>nh' de Pt'nas ; · 

:>.•' .\t't'mpanhar t'S nlnmno:; :\ entra·.la c ~ah:·h tb~ aub:;, c 
att~ntamt>llt·~ •)h~crYal-l's n~\S :;alas de e~tn·lo ,. durant-e' a hora 
de recrei·•, animando-os em ;;'~11 tra'•,llh•J ·) dirig-in•lo-·•" em setls 
~~; . 

IJ.o Examinar ns lhTos e a" mesa-; de eshdo rins alumnos, 
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não perdendo occasião de pôr em relevo o5 deveres inherentes 
ao n,sseio e civilidade ; 

7 .o Observar, além do que se passar na classe a seu carg-o, 
tudo quanto de irregular occort·er no movimento geral dos 
alumnos; 

8." N~io se ausentar da classe a seu cargo, salvo urgencia. 
§ l. o Os inspectores siio snbalternos e auxiliares immerliatos 

do vice-director. • 
§ 2. o O numero de inspectores dos alumnos serit sempre supe

riot• :w tias clas;;es, rle mo.lo quo possam ser substituídos sem 
projnizo do regimen interno do estabelecimento. 

Art. !J\J. Ao'uedel, nomeado por portari:t tio ministro, mediante 
proposta. do .director, incumbe: 

I." Ter sob sua guarda os livros do ponto r los lentes e profes· 
~ores, ahit· e fechai-o; 

2." Tomar com escrnpulosocuirlado as uotas relativas ás fidtas 
dos lentes e professot·es, tmnsmittindo mensahneute ao escrivã•~ 
os deYidos apontamentos ; 

3. o Dar o toque de sigtml para o começo e encerramento de 
cnrht aula; 

4. 0 Organizar as listas de cada aula, apresentai-as aos lentes e 
professores mt ocoasião em que entrem estes para a classe; 

;,, o ltelacionar com rigorosa oxactirlão as notas rle applicação 
e pt·ocedimeuto, bom como as faltas de carta alumno, de modo que 
pos~a o lento ou professor bvrar de tt·e;; em tt·es rnezes a m~dia 
rias notas merecidas pel0s alumuos do Gymua~io ; 

(i. o Ter sGIJ seu cuidado vapel, penDas, tinta o mais ohjectos 
necessarios par~t o nso dos alumnos, fornecendo-os, dosde que 
sejam pedidos peles inspectores, - do que tomará nota em livro 
para. esse fim destinado; 

7." Apresentar diariamente no rlirectc-r f.'S notas relativas ás 
fa,ltas dos lenteq, professores e a.lnmnos, a~sim como ns qtw se 
r0ferirem no proeer!imento e applícaçiio qw' tiverem estes mrre
ci,Jo nas aulas; 

H." Coadjuvar o secretario e o escrivão em tudo quanta 
disser respeito a exames, annuncios, avi~os o mai;; sorvi~·os de 
esct•ipturaçfio. 

Art. 100. Haverá no estabelecimento, para os dous g.tbinetes 
de scioncias physicas, biologia e histori:t natuml, dons conserva
do!'es, nomeados por portaria tio ministt·o, s0bre propostrt do 
dieector. 

Incumbe-lhes: tet• todos os objectos a seu cargo catalogados e 
dispostos na. melhor ordem e estado de asseio, preparar as col
lecções segundo as instrucções dos lentes respectivos, e cumprir 
o quo por estes lhes for oerlenado om rclaç:lo ás demonstrações 
praticas nas anlail. 

Paragrapho nuico. ~<;;;te;; fnnccionario:; farão o inventario 
geral de seu;; gabinetes, logo que tomarem posse de seus cargos. 

Art. 101. Ao pot•tairo, nomeado por portaria do minh;h·o, me
diante proposta do director, compete : 

1.0 Ter sob sua guarda as chaves da portaria; 
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, 2.° Conservar em asseio e ordem '.a portaria e suas depen-
dencias ; . . ' · . · ' 

3.• Receber os requerimentos e papeis das pàrtes, encaminhan-
do-os á secretaria; · . · · ·,:· 

4, o Receber .com · toda a urtranidade . os paes dos alumnos, 1Je1~ 
como todas as pes~oas q!le vierem visitar o estabelecimento 1 

5.• Torl}ar nota do dia e hora, em livro e,:pecial, da entrada e 
sabida dos alumnos ; . · 

6." Endereçar pelo Correio aos paes dos alumnos, ou a quem 
suas Vt1zes fizer, os boletins relativos ás notas de procedimento e 
applicnção, bem como dirigir· aos lentes e professores os avisos 
concernentes aos dias de e;xame e de congregação ; 

7. 0 Advertir as pessoas que na portaria não procétlerem com a 
devida regularidade, communicaudo ao vice-director qualquer in
cidente contrario à boa ordem, desde que não forem· attendidas 
as advertencias; 

8." Acompanhar o escrivão na organização do inventario, do 
qual tera uma cópia authenticO:; 

9. • Substituir o bedel nos seus impedimentos. 
Art. 102. Serão contractados pelo director os serventes que 

bastem ás necessidades do estabelecitl}ento, e todas as obrizaçoes 
que lhes competem serão reguladas ao críteJ'ioso arbítrio da au-
toridade admmlstrativa superior. . . 

Art. 103. Todos os empregadQS do Gymnasio, de nomeação do 
Governo, que provarem invalidez, teem direito á aposentação, nos 
termos da lei n. 117 de 4 de novemhro de 1892. 

Ar'l. 104. Durante o tempo feriado, o pessoal do corpo docente 
e administrativo, salvo os furrccionaries que estiverem no goso 
de licença, perceberão integ-ralmente seus Yencimentos, sem em
bargo de quaesquer impedrmen~os occasionaes qu:J occorrerem 
no anno lectivo. 

TITULO IX 

Das licenças e faltas 

AI·t. 105. As licenças sef·ão concedidas aos memb1·os do rnag·is
terio e do corpo administrativo por port;~r·ia do ministro, ~m 
caso de molestia I•rovada ou por outro qualquer motivo justo e 
attendivel, mediante requerimento 'convenientemente informado 
pelo director do estabelecimento. 

§ 1. 0 A licença concPdida por motivo de molesti;\ dá direito 
á. percepção do ordenado até seis me1.es1 e de metade por mais · 
de seis mezes até um anno ; e por outro qualquer motivo, dará 
logar ao desconto da quarta par·te do ordenado até tres mezes, 
da metade por máis de tres até seis, das tres quartas partes por 
mais de seis até nove, e de todo o ot'denado dahi· por deante: 

§ 2.• A licença em caso algqm dará direito á gr•atltlcação do 
exercício do cargo. não se podendo, porém, fazer desconto ·algum 
das gratificações de qúe trata o art. 53. 
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Art. JOG. O tempo do prorog-açiío <lo nma licença, conce<li<la 
uma on ma i.~ vews rlcntt•n de nm anno, sm·it contndo do <lia em 
fjno t<:t·minon a jll'illlcir·a, afim do S<JI' feito o desconto do fJile 
trata o~ 1° do :tl'tig-o anteriot•. 

Art. 107. Esg-otado o tempo maximo <!entro do qnal porleriío 
snr L'nncerlid:l>; as lieenç:ts 1~0111 vencimento, a non hmn l'uneciona
rio sm·:·t permittida nov[t licença com ordenarlo ou parte dclle, 
s~lll qne h:1ja decorrido o Jll':lW de nm anuo, contarlo dft data em 
qrw honvcr expimdo a ultima. 

l':u·a.~ rapho nu i co. O l'n ucciotmJ·io pod<:rit g-osar onde I h o 
:t]'I'OII\'I)J' a li,.o:Jça qnc lho f111' con<)IJdida; esta, porém, llc:tJ'it 
SL'Ill nfl'nito, si dell:t niío se aproveitat• denlt·o de um mez, ('ontatlo 
rl:t d:rh da CO!l<'CSSÚ.O. · 

,\ rt. I OR. Niin po<lerá ohtm· I iccnça algnma. o fnnccionario 
qnn nii<> tivnt' <'JÜJ'arlo em oxeJ'<'icio <lo Jogar t.:lll qu1) haja :-:ido 
provirl<l. 

Art. 109. As <lisposiçõrs <los artig-os :vJte(')rdentes applicam
S0 :"' l'nnucionario que porcnl><)l' simples gmtilicnç:'lo, on cnjo 
\tliH:ilnento for do umas,·, natureza e do I]H:tl dn:1~ t<·t'<;as part<$ 
st•.iat!l r·onsirlet'adas (')OJllo nrdcnn<lo. 

Art. 110. O fnnccionario li<·cnriado po<lerá rnnnneial' o resto 
do t'~mpo da. licença f]Uc tivct' obtido, nm:t vez f]UC <•ntrar 
in11n:~diatamente no cxcreicio do srm e:n·go ; maf', si nü.o tiver 
l'eito a rennncLI. antes de COIIWÇ:Il'C!ll a~ ferias, sú depois rle 
tnnnina•la a lic<'il<;a porlorit apresentar-se. 

1\J't. lll. I~' oln·igaclo :t ponto 1l<J entraria e sahicln, todo o 
pcssml 1!0 corpo docente, bem co1no tnrlo o pe~soal administra-
tivo dn estallclocimcnto. . 

1\rt. 112. A presença dos membros do ce>rpo rlocente será ve
rifica< h pela sn:t a~ . .;ign:ttura na:> <~:ulnriWL•~ das anlas c nas 
actas da congregaç:lo. 

l'aragrapho unieo. A prosem:a dos :tuxili:~ros :lo cot•po ,Joccntc, 
hr·m eo!llO a de to lo> os emp1·eg:vlo~. sodt \'et'ilicadrt pola. 
;~::;signatm·.,. no livJ•o 1lo ponto, in<licando a hm·;t da cntmd:t e ela 
su:t saliida. 

,\ 1-t. li~~. O sccJ•d:n·in, :\ vi~h. 1\as not:n <la~ ea•lPrnl'!:li'l, das 
qn•> h·•.ia tnmrulo sn11l'c <Jll:le~flitr•I' netos n~eolaJ'<>S, e do liiTO do 
p<>rrt•l, o1·g 1nizaJ'Ú., no fim ,(o •·.a.da moz, :t li~t:1 ~~ompl,~ta das 
fa Jl.:IS I) <t :q>I't'>'flllt:l.I':'t :1.0 dÍI'I'ClOi' do pst:illl•l<•dl!lCilto, fJIIIl, 
att.endondn aos motivos, pod,•r:'i. eon.-.;i-!crar ,ill,;tilicadas ate ao 
lllllllPl'O de oito. 

AI' I. li "i. A:-; falt.a.s dn1·om SI' r jn~li fJPad:~s :r !ri ao nltiuw dia 
do IIH't,. · 

Art. IIG. As faltas do;;; lentes o professo1·es ús scssilo,; <lo 
COilg'l'Cgação, OH a fJU:l.CSfJilOl' ados O f'llllC<;ÕI'S a fJilC forem 
ohrig-a<lns pelo regnlanwnto, serão <~nn!:ld:1s como :1s fJilü <hWI>Ill 
nas aulas. 

~ 1.• Cninci<lilllln no Jn<'f'll'O dia tra.h:lllto <le an\a c do con~ro
!ta<;:lo, a ah,.;t<"Bçilo dn Illll rl<~stm; SCI'\'i(,'n> impnrtar[t 'uma 
fa,Jta. · 
~ 2." O traha.lho de congrcgn~·ilo pi'"l'•ne a r(ll:ti<Iuer outro. 
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Art. 1JG. Terão t.:ireito só ao ordenado os funccionarios quo 
faltarem por mo ti v o j ustilicado, não lhes sendo abonadas, 
independente de justificação, mais de duas faltas em cada mez. 

TITULO X 

Disposições g-eraes 

Art. 117. Haverá no Gymnasío um exame de admissito para 
os candidatos á matricula do I" anuo, na segunda q uinzona do 
fllvereiro de cada armo. 

§ 1." Este exame constará de : leitura, dictado, noções !lo 
grammatica portugueza, arithmetica. pratica ate regra do tros, 
inclusive, morphologia geometric;t o noç·ões de geo;n·aphia geral. 

§ 2.• A mesa julgadora deste exame de admissão sera com
posta em cada secção do estabelecimento por tres lentos do pri
meiro anno do Gymnasio, cabendo ao mais antigo a prcBidoncia. 

J\.rt. ll8. O presente regnlamente será applicavel aos actuacs 
estabelecimentos, que constituem o Gymnasio Nacional; neste 
caso, serão communs as cadeiras de meteorologb, mineralogia 
e geologia, biologia, sociologia. e moral, hititoria universal, 
historiado Brazil e litteratura nacional, e as outras privativa>. 
A presidencia das sessões da congregação cttberit em cttda 
11.11110 a um dos direetores, alterun.rhtmcl!te. 

Disposições transitarias 

Art. 119. O plano do ensino será posto om execução dosdu 
janeiro de 18\:13. 

Aet. 120. Aos alumnos matriculados no 1• anno, que tiveeem 
deixado de prestar exame do uma ou rle mais matorias ou r1ue 
nellas tenham sido inhabilitados na ultima época rlo exames do 
Gymnasio Nacional, é permittido pr·estal-os na segunda quin
zena de fevereiro futur·o, de accordo com o plano deste regula
mento. 

Art. 121. Os alumnos, approvados nas ma terias do l 0 e 2° 
a11nos pelo regulamento de 22 de novembro de 1890, ficam obri
gados em 1803 ao curso completo do 2° e do 3'' annos, de a~.:cordo 
com o actual regulamento. 

Art. 122. Até 18\:15, inclusive, serão presta•los, logo apús os 
exames finaes do Gymnasio Nacional, os exames de prcparatorios 
exigidos aos alumnos de estabelecimentos particulares para a 
matricula em cursos superiores, perante cmmuissõ0s organizmlas 
pelo llirector e constituídas por lentes do mesmo Gymnasio. 

Art. 123. Ficam revogadas as disposiçõeSC'lll contrario. 
Capitiil Federal, 28 de dezembro de 1802.- F.:rwmtlo Lobo. 
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Mo1elo a nm se relere o art.. 90 do ~resente regulamento 

EM NOME DA REPUBLICA nOS B~TADOS UNIDOS DO llRA7.1f, 

GYMNAS!O NACIONAT, 

Eu,. , • • . . . . (nome do di1·ector) faço s~tlJer que, :'~ vist1t das 
approvações obtidas nos exames do cut·so secundaria fundamental 
feitos no Gymnasio Nacional por .......•...................... 
nascido a ..... de ............ de .......... om •......••......... 
conliro-lhe, mt conformidade do artigo ..... ,1lo regultunento 
annexo ao decreto n ............ do ................. o pre-
sente titulo de l1acharel em sciencias e lettras, como galardão 
1l<1 seus meritos. 

Capital Feller,tl, om (dat(t da collo.çrío do grilo) ............... . 

O director, 

O bacharel, O S3cretario, 
................ _ .................. _.._ ................. . 

T ABELLA DE VENCIMENTOS 

PESSOAL DE NOMF. .\.Ç:Í.O DO GOVF.H.!\0 

-----=========== 
J)ir·eclill' . ....................... . 
'ricc-directot· ..... .••........... 
I .ente ............. ~ ............ . 
f>t·o fesso r . .•..... , • . . . ......... . 

~j~~~~;~~i~.:::: :::::::::::::::::: 
Conserva1lor ... ................ . 
Inspector UC alumnos .• o ••••• o •• 

Be•lel. ......................... . 
l)orteiro o o •••• o •• o. o o. o o. o. o ••• o 

1:000~000 
3:200i<OOO 
4 :OOOi)OOO 
2: iOO:';OOO 
2:400.~000 
2: 100~01)0 
1:200~000 
1:600$000 
1:600.;000 

\131$000 

2:0:10.,000 
1:1i00$0110 
2:00 1~000 
1 :~00$()00 
1:21>0$000 
1;200.;000 

(;00~1)()0 
800~000 
SOO$rKJO 
o\GG$l1JO 

pg::;soAI, Dl~ NO~mAÇ:Í.O DO DlltECTO!t 

Guarda na hii>liotheca ......................................... . 
t\jntla.nte tlo }'tOrteiro. o. o. o~ •• o o o o o ••••••••• , •• o. o. o •••••• o. o o 

f.:erventc •.•.•..••• o. o o •••••••• o •• o •o. o ••• o• ••••••••••• o o •••• : o.: 

Total 

ô:000$000 
o\:i-00~000 
0:001<$000 
3:000.')000 
3:600::1000 
3:600<000 
1:800~000 
2: ·\00~00(• 
2:400<000 
1:400~000 

1:200~000 
8'10$1100 
720.;000 

Capital Federal, 28 de dezembro do 1802.- Fenwndo Lobo. 
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DECRETO N. 1195- n~ 28 Dl!l tmzEMBRo DE 1892 

Approva o regulamento,da Bibliotheca Naci(maL 

· O \"ice-Presidente dà Repnblicn dos Estados Unidos dà Brazil, 
usando d<L nutorisnção facultada pelo art. 3•, n. lll, da.l<:!i n. 25 
de :lO de dezeri1bro de 1891, resolve approvar o regulamento 
da Bibliotheca Nacio11al que a este acompanha~ 

Revogam-se as disposiCões em contrario. 
Capital Federal, 28 de dezembro de ·J892, 4' da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo . 

Regulamento para a Bibliotbeca Nacional, appro-
vaclo pelo decreto n. H95 desta data. · 

DA BinLIOTl!F-CA 

Art. I .• A Bibliotheca Nacional será dividida em tres secções: 
aJa de impressos e c •rtas . ~reographicas; a 2" de mnntíscriptos; 
a 3n de estampai e numismatica. · 

Art. 2. • A Blbliotheca se conservará aberta ao publico durante 
todo o anno, axceptuados os ·domingos, os dias de l'esla nacional 
e os que decorrem de I a 15 de janeiro e de 15 a 31 de dezembro. 

Art. 3.• A Bibliotheca terá os seguintes empregados·, que per· 
céberão os vencimentos fitadO!! na tabella. annexo. : . 

i Director; 
1 Secretario (I• otncial); 
3 Chefes de secçilo ; · 
3 I''" otHciaes ;· 
4 2°9 otHciaes ; 

. 6 Amanuenses; 
6 Auxiliares; 
2 Contlnuos ; 
I Porteiro; 
1 Ajudante de porteiro; • 
l Machinil!ta, encarregado do serviço de illuminação electric.á. 
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Art. 4. 0 Ao dit•cctor competn: 
1. 0 Uit·ig-ir· to.]o o ser·viço da. Bihliothcr:a, anxiliaolo pelos 

eho f()S 'I e ~nc~'ão ; 
2." Corre~pon,Jcl·-se com o nnvc>rno e com os particulares, rw

dnnaes ·~ c~tr·nngoiros, sohr·e os rw;.:·neins do eslahelreiment.o ; 
:;. o I•az,.r <~lllll(ll'it· HS di~posio:i'íc.~ l'Ch ti v as it Bihliothec t ; 
·1. 0 Velar peh eouservnção de todos o~ liiTO>'. dnenn1entos, 

pap•~i~ n ntPn;;ilios ol:t Bihliothec:l, u propúr· as medidas rpw para 
•·s-:o li111 julgar· neo~cssa1·ias; 

: •. " . \s-ig-n<tt' a. r·.or'l'Pspon•I,Hu·ia oll11~ia I n to• los o . ..; dncumen I os 
d:1 H.npar'lio;iio ; 

li." Enviar 110 lim de cada annn ao 1\linistr>rio rnspo~clii'O nm 
l'l'l:dor•i•J do ']1111 lwnl·nr occo1Ti•lo n:t llihliotlwca ; 

"i." .\dlllt>est;n· os empl't>gados qw1 t:tltar·<•lll ao enmprimonto 
•In sua.-< o!>rig·u;iles n snspcndol-m; p<~t' oito tli:!s, qnando o o::tso o 
exigi1·, oh11do logo p:trlc ao ro.-:peet.i\'0 l\1inist<•rio ; 

S." Con~<·d••r até oito 1lins de lic!cn•:·a ao~ ornpr·eg-:trln~ oh Bi
llliotlt••!'<l, com o comp•ltento rlcsro1tto do V<Jncimento·; ; 

\) 'n Tonl:n· ,,1111' !l rias 1:11 f as do !'OillJ>:l I'('"Ílll<'ll to dns ülll prrg-rt>I<•S, 
I""'"IHI<•.in<lilif'al·a-< p:u·a "" dnvi,J,,~ o•lr••itos, :tlt\ li'<'.' ln••ns:ti
JII"IIf<•, f!ll:>IH)Il :l'iSllll O jul;..:·al' <'1111 \'!'llinlli<•; 

lO. lli:-!ribuir o tl'ahallw :w~ eutpt't•gatlos d:1 J~epal'liçilo, cn1no 
''"nvi<JI' 111dlior ils JHJC<·ssida<les do H'l'Vi•:o, pnden'ID renwvel-os 
i'" lllll:Js para outras S<'cçõo~, do motln, todavia, quo o pes:;oal 
df'sl.:~s niln liqno dcsf:~kado, IWIII soll'r:t. Clll <>aso :dg-nnr o S<'T'\'Íçn 
da lnitnr:1 pnllli<'a ; 

li. Dil'Íg-ÍI' :t pnl>licaçilo olos ,tunoes drt fliNiotl1•'Crt iVaciml•tl, 
l'<•visla pe1·iotliea, ontlo deve1·iio sot' pnJ,)j,•,"los ns ma.nnscriplos 
il:tm·"ssant•·s tb llihliotltec:t. n tl':thalh<>S !JihlingT:tphicos <ln mn· 
r·eo~ÍIII<'Ili•\ COillJIOsto.s pnlo;; <>lllJ>I't•gatlos d:1. li.••p:trtic::ln ou por 
individnos nstr·:~nhos :1 f'lla. 

Art.. ri.' o •lirndo1' niln polnr;'t :tns·~nta:·-s·• •h U:tpihl Flldni•:ll 
sn111 p••r·rni.;~il.o d<l Govorno ; qn:111'io th•ix·tl' dt~ eolllp:>I'<.'<'<'I' por· 
llll>l•·~ti:t. on li•·.,n•;:t, fará ns suas vez~Js o ch<'f'c ti<~ SP<'t;>:lo qnn for 
]>or· Pll<' indi1•adn :w tloVf'l'llll, assi!2·11:111tlo t•>do n '''i'IJdi<~lll•• ""Irl 
:1 so·~·ninln d••d:tr:u;ilo,- mt :JIIS•'IIC;a do diJ'Pf'loi' -r~, na l'alta. 
do d<' . .;ign:wiín, " r.lwl'n do Kcf•~·iio lll:IÍK :tnligo. O direci•H' I'PSi<lir•:'t, 
no r~dilit~io da llihliotlr"'~a, desde qne PS!P lnnlla o;; <'<Hlllltntlo~ no•
c,\:--~-..,a•·io:-;. 

DO SECRETAI:IO 

i\1•!. fi. 0 1\0 SOCl:drtl'ÍO ('.olllpPJe: 

1." Fx,.cnl:u•, soh n. inspr>cçii.o do dir•~Plor. rrs di:-:pnsit;il<JS em 
enn\'i'llt;iín diplnm:Jikn ''nlchl'ada nrn Br·nxellns, i'lll 1;) do mat'o·o 
dn lNNii, relatil·as ao srr·viço da;; )Hcl'lllutações into·r·nacion:t•·~; 
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2. o Fazer a correspondencia da Bibliotheca o cuidar da conser
vação !lo archivo e dos depositos, <ia escripturaçfío do livro 
<lo contas o do:; registros do o!licius, avisos, :tCf}ni~iÇõ8S o 
outros; 

:l." Con~ervar o ter em 1\ia um inventario completn da Bi
bliotlteca, já no quo respeit<t ao d·)posito litterario, jit no que se 
refere it mobilia, inscrevendo nello tudo <]110 se l'oe adquirimlo; 

4. 0 Assignat' o.:; recibos de todas as publicações nacionaes que 
as typogmpltias, esir1mparias, lithographias de g-ravums e olHei
nas photographicas do Brar.il enviarem á Bib\iotheca; 

5. o Entregar aos rospecti vos chefes de secção as publicações 
de que trata o paragrapho procedente, assim como t01los os 
livros, cartas goographicas, mannscriptos, estampa~ o gr<tvnras 
que, em vil'tude de compra, <iaLiiva, pet·muta ou remessa do <lo
verno, viel'em ter á Bibliothec:t, exigindo dos mesmos chefes de 
secção um recibo de entrega que serit archivatlo na socl'ct::tria; 

6." Processar as folhas mensaes tios empregados. 

A1·t. 7." Os chefe!! de secção são incumbidos ria policia interior 
o do velar para que os ompregarlos cnmpram l'igorosaml'nto os 
seus deveres. 

Compete-lhes : 
J.o P1•opór as medidas que julgarem nece5sarias ao boll1 

andamento do serviço e enriquecimento das suas secções; 
2." Ter registros exactos de todos os ohjectoo; rpw entrarem 

para as suas secções ; 
3.0 Mandar carimbar com o sello da nibliotheca to los 03 

impressos, cartas geographicas, manuscriptos, estampas o g·ra
vuras apenas lhes forem entregues o antes do set·em utilisarlos 
pelo publico; 

4." Presidir, auxiliar e fi::calizar todos os tmhalhos biLlio
gt·aphicos das suas secções, de maneira quo as novas acqui
sições sejam inscriptas nos catalogos o mais <lepro,sa o o mais 
perfeitamente que for possível, o procurar S::llllJH'e enriquecer 
esses mesmos catalogos de notas bibliographicas interessantes; 

5." Apresentar todos os trimestre3· ao directot• rla Biblio
theca um relatorio estatístico compl·:to do que houver occorrit!o 
em suas secções, rlesenvolvonclo as consirlerações que a este 
respeito julgarem opportunas; 

C\. 0 Attender com zelo e assiduidtvle à consm·vação dos ohjectos 
it sua gnar<la; 

7." Distribuir, como julgarem mai~ conveniente, aos ama
nuenses das suas socçõe~ o trahalho, encarrcgan<lo a sna fisca
lização aos respectivos otllciaes; 
. 8. 0 Reclamar do secretario a entrada rle qualquer publi
cação nacional que não tenha sido remettida para a Bi!Jlio
thcca. 
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Acompanhando para isso o movimento littet•ario do paiz, os 
chel'es lie Eecção emp1·egarão tmlos os esfor(·o:> a seu alcance 
p:mt complctarcm·so ascotlocçõcs nacionacs existentes na Rcpat·
ti~·;í,o; 

U." Organizar do torlas us pn!Jlicaçõos nacionacs um catalogo 
e~pecial, que para o deante, quando so ,julgar completo, e sem 
prejuízo dos outt•os catalogos, a Bibliotheca publicara sob o 
titulo de Diccionario biblioymphico bra.:;iliense. 

Este catalogo especinl dcverit ser feito com o maior numero tlo 
esclarecimentos e seguntlo o plano que for proposto pelo liit·ector 
e approvado pelo ministro. 

fJOS Plt!MictltoS OFl'IGIA !c~ 

Art. 8.0 Dos tres 1 os officiaes será tlestinado nm pat·a. cacla 
uma <las secçõe:s. Compete-lhes : 

1.'' Desempenhar todo c qualquer trabalho bihliogr:qlhico fJIW 
lhes for indicado pelo chefe dn. secção ou pelo uit·octor da l\i
hliotheca; 

2.° Fiscalizar os trubalhos •lo aJ'l'tUnnção c conservação con
Jiados ao~ amanuonsc-; da secção; nclyertir a estes quando se 
dm;lisarnm !los seus tl<Jvcres o tlnr parl'l ao ro~pcctivo chol'n 
•la secção sempre quo a J.:llht for grave; 

3." Presidir ao serviço da leitura publica quando o exigirem 
circumstancias extraordin"arias; 

4. 0 Substituir os chefes das respectivas secções nos seus im
pedimentos; 

5." Organizar os cutalogos systenmticos sob a dirocçil o <los 
rospcctivos chefes. 

DOC: SEGUNDOS OFFICI.\l<~S 

Art. 9. 0 Tres 2"8 officiaes presidirão por escala o serviço d:t 
leitura. publica e o quarto substituin1 os 1 no officiaos nos seus 
impedimentos, occupando-se, além tlisso, no serviço interno da 
<ecção do impressos, auxiliando o 1° oiTicial respectivo nos traba
lhos bibliographicos Lh secção. 

Aos tres pl'imeü·os compete : 
1. o Na prcsiuencb da sala da leitura publica, consultar os 

catalog-os o facilitar· ns investigações dos ostmliosos ; 
2. 0 Zelar a boa ordem e regularidade do scl'Vi<:o das salas 

de loitma, tendo especial cuidado nos ohjcctos ronfimlos aos lei
tores, para que se não extraviem ou estraguem, e activamlo o 
trabalho dos seus subordinados, afim do que o publico seja sem
pre servido com a maior urbanidnde e diligencia; 

:L". E_ntregar no fim de cada dia aos chefes de secção a 
estat1shca das obms consultadas e das que tiverem siuo pecli,las 
que não existam nn. casn, <lanrlo conta do qualquer occurrencia 
importante que tenha havido nas salrls. 
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Art. 10. O~ ofTiciae.~ que se acharem de sm·viço na~ :mias 1le 
f,)itura não poderão ausentar-se tlell:os sem •loixal' quem os sub
stilna c leriio soh snas Ol'd<'IIS os anxiliar•~s. 

DOS AUANTTRNiH'!S 

A 1 t. I I. O.~ aJWIIIucnses •la llihl iotlwca Sf'riio ilisll'ihnidos 1la 
SCt<Uintc li"JI'tlla : dou.o; pa 1·a a secr·etaria, inn p:ti':t a .s~cçiio de 
rnan1iseriptos, um para a de estampas, e dous para a de IIII['J'essos 
I! ea1·tas g·eogmphicas. 

Incnm!Jc-lhcs : 

I." Desempr,nhar-sc dos traha l110s de cri pia, a1·runw•:iio o con
sei·vnçii.n que lhr>s f'or·em •le~igna•los pelos Heus chol'os, indnindo 
os•t''"Í\O fia,; salas tio Ioitnra,sempi'O •r•waallluonciadolei
toe.•s on a ~>xig-ui•lade do pt·s.-;oa l o exigir; 

2." Substituir· o,; 2"• otnciaf'S uos seu" Ílnpe•limcntos. 

DOS A TTXII.IAI:ER 

Art. 1'2. Aos auxiliares, que sm·íio om numcl'n •lo seis, in
cumlJ(': 

I. • [?:IZOL' po1· tm·ma o soJ•vi•;o d:~s s:llas pnhlicas, rhnrlo aos 
leitores o~ Jin·o~. os mann-;eriptos '' mais nl>jectos '1110 forem 
pedidn~, e recr~hendo-os no Jim, segundo o pl'OCl'S~o a•lmittido na 
H.ep:u·tiçii.o; 

~2. o Desempenhar o;; trabalhos que pelos •·IJCL'cs do secção 
IIII's fot·om designa•los; 

::." Snhstitnie o~ am:tnncnses em seus impedimentos. 

DOS CONT!NUOS, TlO PClRTEIRO E SEU AJUDA NTP. 

Art. 13. Aos continnos, que estnoionariio sempre nr~s vir.inhan
çns cbs sal11s •le lcilum, ou em Jogar pn1· onde o fHthlico tf•nha do 
passar· para ir a ellas, inr.unilJe: 

I. o Não deixar entrar pessoa a lgtuna sem lhes darem nma 
senha numcr:Hia, que tnrna1·iio a. rocehet• rtnnwlo o leitor ou 
visitante se rotirar; 

?. 0 N:i.o consentir que ,...ntrc ou sai:t pP.ssoa. nlgnma, ain•la 
mn~mo emprr•garlo d:t Bihliothella, ('Olll livl'Os, pn.slas ou rolo;; rle 
pnpois; neste caso os gnardm·iio para. lh'os enti'~'g"<ll'e<!l na 
sahida por occasiiio tle rccoheJ•em a. senha Illtlll~'l'nda. Qu:111ilo. 
por·em, o leito!' necessitar do [e\':tr comsigo alguns papeis, livros 
ou pastas pnra auxiliar o seu estudo, rcqnisitani. •lo chefe rle 
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secção unm g-uia por e;; to assignatla, na 1!11" I se cleclat·om os 
ol\ieetos com '!llC teru do cntr~u· e com qne po·lei'iL t·uhir. E,;ta 
g·nia t•eccLel-a-ha o continuo, 'tue a apre:;entariL ao porteiro de 
quem reer~hcwiL os ohjectos, o n ~~êlll~et·varit p:na vcrilica~·<Ü' na 
:;ahi1la, nntregando-a logo tlopoi,; para at·clrivar n:L se<'rct:u·ia; 

::. '' Cunservnr-::;c o mais tempo IJIIll l'ot· possível no ;;eu 
vosto, no qual, em caso uq;cntc, •leixarão para sub~tituil-os 11111 
l:iet'Yelllfl. . 

Art. 1 L l'o•· quai•Jiler inl'r'at'.~'ão do artigo antccodt~n!P ::;nl'iío 
os •~oiiLinuo,; punido:; eomo desconto de \·oncim•mto,; ou lill~pen:-.:1.<~, 
ao pt·wl•mte arbitt'iü do dit·l!ctur, ou linalmente com demissão. 

Art. lG. Os continuoH• se revesarão no servic;o, tmliallmudo 
um 1la:> lO horas da manhã ús ,1 da tarde, e outro das ·1 da tardo 
ás !I tln noite. 

Art. IG. o pot•teiro, que set·a obrigado a rcsi,lir no nclilicio, 
toJ•it :1 seu c:n·g-o: 

1. 0 E-;tacionar n:t port;< da Bihliothrca, •le ondfl, dumnto ns 
hora>; om quo se ach:n; aberta ao pubJi,,P, não podera ,;ahir· ~tl!ll 
licellça do uit•.;elot• ou sem (),,jx il' suiJ<;tituto; 

~-" Atteutlot' ú regularidade •lu tJ•al•alho 1los :;ervcutcs, c zel:11' 
a limpeza do cdiricio e sua cou,;ervação; 

3." Não rleix:u· entrat• pc,;~oa alg-um:L sem clar-llw 11111:t seuha 
Dltll\r)r:u.b, rcccbeml • e guardawlu o~ ohjcclo~ dt.i que: t1·ata o 
art. t:l, para re,;tituil-os qtundo o ldtoL' uu vbilante S<! rdit·ar, 
at'l'<~t':ttlando a. senha enlL'Og"ll•l. 

Art. 17. o :tj wl:wte dó pol'tdro substituirá tl c:; te nos seus 
impedimentos e o auxiliará no ser·vi..:o. 

D() MAC;IJNISTA 

Art. IR. Ao machinista iticnmhe: 
1. 0 Dirigi•· o set•viço da i'lumin:1çiio electt•ica tia. BihliDtheca, 

requisitando do direct•ti' o,; supprimeutos de 'I'W llou'·"r t11htm· 
pam IJU<l o s•wviço soja feito com reg-ul:u·ida•le; 

2.• Sujeitar à apreciação do director da Biuliotheca, qne rrsol
vct·ú c·omo lhe p:tt·ecer mai:> acct·t:nlo, tntlas as mo•litieaçõ.;,; por 
qne dova passar o scr·viço llo que est:'r, encarregado o ten•Jcntes 
ao so•t :1 porftJiÇ>J<lllleu to ; 

:!.o Vdar pela IJO<L conscrvac;ão •las machinas, apparl'lhos o, 
em gemi, de todos os utor.silios dr stinados ao suni~rl 11110 lho 
est:'L eonlhl'lo. 

1. 0 !'t•opúr ao director da Ribliotheca, a quem compete con
tr:~ctal-a, a pe~so.t quo lho deve servir· do ajudante n:L qualicladn 
de l'og-nista. 

Art. lU. Havora na sala do diroctor illll livro lle ponto oudo, 
á meJicla qne forem chegando e mt hora da sahida, todos os em-
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preg-ados assignarão seus nomes. O ponto será. encerrado pelo 
ilirector á hora em que deve começar o tralmlho das dill'erentos 
turmas. 

Art. 20. A respeito das raltasdos empreg-a•los e dos descontos 
dos respectivos vencimcnt0s, se ohservarilo as dbposiçõos em 
vi"'or na Secretaria de Esbtlo. 

7\rt. 21. Nenhum empregado se pod<Jrá occupar em trabalhos 
alheios á Bibliotheca durante as horas do expediente, e serão 
responsaveis por !Jilaesquer extravios e clamnos nos serviços a 
seu cargo. 

DA LEITUltA PUBLICA 

Art. 22. A Bibliotheca Nacional estará alJerta das 10 horas 
da manhã ús O da noite, sem interrupção. 

Art. 23. O serviço tla sala do leitura ~erit feito por turmas 
compostas de auxiliares e presidida cada uma por um 2° oiTicial; 
ficando ao arbítrio do director determinar o numero das turmas 
c o pessoltl tle auxiliares •lo IJUe cada tnrma tlove constar. 

,\.!'t. 24. Na hi!Jliothcca seriio admittitbs sómcnto as pessoas 
tlo ambos os sexos, maiores de 14 anno~;, que sn apr·cstmtat·em 
tlec.,r11<'ml'nle vestitlas. Meia hot'<t autPs do eneerr·anwnto dos 
tra.lmlhos não será p muitti<lo litzet' podi•lo,;. 

,\rt. 25. J\ssim os leitor·e,; como os visitantes receberão do 
continuo, ao entrar, uma. senha 111tmer:11la; enm elb se diri
g-ir·ão á mes·1. dú olllcial de set·viço, e no boletim 1]110 por este 
lh·)S for dado inscreveriio o nnrnero da srmha, o titulo c:r
cnm:<tanciado d;t ohra f!llO •le~njarem t'onsnltar, sna assig-natura 
~"' mor~da. 

Art. 2(\. A' vista rio holotim, o oln~ial procnrnrú. no~cnt:1logos 
n. obrn. pcdi,Ja; si ella. exislit· na cas~1, inscrevet'il. no mesmo 
boletim as in•licações necesswias par;t f!llO o anxiliar a encontre ; 
si pelo contrario não h ou nn· o livro procurado, f<n•it esta decla
ração por escripto e entregará ao leitor a sua senha numerada, 
quo será restituída ao continuo na occasião ela sabida. 

Art. 27. Recebido o !Joletim com a iwlic:~çãn do Iog-a r em que 
se achar a obra pedida, o auxiliar com toda a pre:o;teza a entre
gari\ ao Jeitot·, dechtrallflo pot' escripto no mesmo boletim, que 
nssignará, o numero do volumes flUO det·~ Em segni•ht entregara 
o !Joletim ao oiTicial. O Jeitot•, parn t•eha vet' na sahirln n sna 
senha, será obrigado a restituir o mesnto nnmero do volumes e 
taos como os tiver recebi<lo. 

No caso de já estar deterio!'atlo algum livro, o auxiliar rle
vet·ú meucionm· esta circnmstaucia uo bolotiru, para desencargo 
do leitor. 

Art. 28. Nenhum livro em hrochm·a serit prestmlo ao publico, 
a. não serem as revistas Jitterarias o scientiticas nacionaes e 
estrang-eiras, e isso mesmo a pessoas que fizerem estudos serios, 
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ou que pelos seus precedentes na Bibliotheca houverem provauo 
o seu zelo no modo de tratar os livros. 

Art. 29. Nunca poderão duas obras SOl' pedidas em um só uo· 
lelim. 

Tnmlwm mais tle tres não potlerão ser tladas no leitor a um 
tempo, salvo si para isso houver licença expressa tio director. 

Art. 30. Si o leitor declarar que no dia seg-uinte voltará a 
consultu· a mesma obra, 11otlerá esta deixar de ser collocada 
no respectivo lQgar; o official a reservará it mão com um apon
tamento tio nome do leitor c da data. Si, porém, o leitor nfio 
voltar no dht seg-uinte, o livro ser:"t restituido ao seu logar. 

Art. :~1. Os livros raros só serfio confiados ao publico em uma 
mesa. especial, e o m:tis proximo pos~ivel •la inspecção vigilante 
tlo olllcial de serviço. Quanto aos mannscriptos e estampas, serão 
som excepção prestados ao ox~u11e dos estwlio~o:<, em preti•~nt;a de 
qualquer dos empregatlos <ht secção. 

Art. 32. N1t mesa. dos livros raros serão lidas taml•em as ouras 
f)llriquecidas de numerosas estampas, e as pessoas que as consul
t:trem não poderlio servir-se •lo tinht; tumat•ão notas ott litrão 
desenhos a lapis. 

At·t. 3:3. O leitor não poderá collocar o papel, em qne es
crever ou desenhar, sobro o livro on ohjccto~ 'I'IC lhe fot·em on
ll'cgues. 

Art. :l-1. ,\ cr\pia rias c:1rtas geog-t'.tp!tk:tc; sct·:·,, Ccil:t s•\mente 
a lapi:; '' om papel veg-otn I o Itito ~'ltlhob!do de o !co, " ['rC<'odt>ltdn 
pal'a i~~u a pot·mi,;silu do chel'o do see<;.iiu. 

E' prohibido applicar o compasso as cartas geographicas. 
At·t. 35. Senuo propriedade do Est<lllo os mannscriptos da 

Bibliotheca, ninguem poderá tirar d1pia ddle~ nem imprimil-os 
::;em expre~m lic;Jilça do ministro re~pectivo, com ;nvli•>JWia. rio 
dirnct0r da Hihliotheca. As pesso;1::; a. quem ror conr.edido este 
favor 11cnrão ohl'ig·;•clas a dar h Bihliothcr-a t1·es W<.,mpbt'!l~ da 
ohr:1. puhlic~.ln, al:'m do qnc por loi lhe <.\ rlc;-irlo p0h trpo
gr·aphin. 

1\rt. :JG. Havenrlo m:tnusrriptos reservados, niio porlerito estes 
,:er patentes ao leitm·, sem expressa permissão do direr~tor; c 
(jmmdo porventura a taes manuscriptos se referir a licença para 
tirat• cópia, de quo trata o artigo antecedente, omprcgar-s.,-ltfío 
torlos os meios ndequatlos para preservai-os rle qnaltjncr acei
rlente. 

Art. 37. Pat'a thzer extracto3 dos manuscriplos eommuns on 
tirnt• eópia rle alguns trechos ~ómente, hastan"t a poi'IllÍS~ilo rio 
chefe tle secção. 

A1·t. :IR. Nenhuma estamp:t solh será mostra•la ao pulJiico, 
sem licença expressa d.o cholo de sec~~ão ; est:1 prnhibição não se 
estenderá ás photograpltias. 

At·t. :.m. Nas secções de mannscriptm; e estampas prir-se-lta 
em pratica o mesmo pt·ocesso dos art~. ~5, 26 e 27. 

Art. 40. O director da Bibliotheca provi1lenciará para que se 
não facilitem a menores- de 21 annos obra,; qne oll'en1lam a 
moral. 
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Afl. ·4;1. Nas sillas de leitura é absolutamente pro!Jibido con
verijnr em voz alta, fúmar, passear ou procet!er de fôrma <]uo 

·41st rala e perturbe o estudo. 
Na>te pat•ticular o otlicial t~ra o maior cuidado, até ao ponto 

tio reclamar a retirada do infractor. 

DO IW.PR)lSTIMO DE LIVROS 

' Art• ·4~. ·Doi l!mpi'éstfiiiOI!, feitos com permissão expressa do 
'dlt'~t~;tor, lin•N.r~ha um !'êgistro alphabetico por nomes de au
tórfllj êln qutrsei'!l.é 'lan(Jàdoe ·: o nome do autor da olfr,t, o titulo 
i!Iallto d~~Sta, a: data G. duração do emprestimo, a data da resti
tuiQão1o valdf dos ltvróil:emprastadoa e seu estado de l>oa ou mil 
couservaQãó ; tlnalmente, o nome e a morada do leitor, o quttl 
al!Signarà do seu proprlo punho para firmar a sua responsa-
bilidade. · ' 

Art. 4~, Só.poderió ser emprestados livros <le facil :l.cquisiçãn, 
o is~o mesmq a pessoas ré8identes na Capital Fetleral e de repu
taQilo notorla ;- mas, os li\'ros raros ou de elevado custo, t'olltas 
diarlas ou périoi:licas, t!iooionarios e livros <le assídua consulta, 
mappas, estampas e manuscriptos, não poderão sullir da Biblio-
tlleca. · 

Art. 44. A duração do emprestlmo, nnnc:t maior· de nm mez, 
serà estipulada pelo director; e o mesmo individuo não pot!e"it 
ter em'• IMil' ®mleiii«HII!ÜII' de Ires obras da BitJliotheca a um ,'lelli:JIO. ', ·.· ·.,oo;r;,.,, .,. 

· A'rt •. ,.41s. _O dlré'dlói' ~o .di~eito de reclam 1r, antes de ex
pira\' ·O·pmzo ·maroad&, A !Mttrada dos livros emprestados, e a 
~ fYM ·nllo satist!Zêr 11. reclamação serit privada para sempre 
ila fueuhla:de de obter outros livros por· em111'estimo. 

As pessoas que, expirado o prazo, não restituírem it Ilibliothoc:t 
os_-IIvrt~s que tiverem obti!lo por emprestjmo, ou os restituírem 

.,VI&ifelm.llte deteriorados. serão ob'ri_gad;\S a substitnil-os por 
novO!i, e·si o não pUdfll'l!Ql fazer, indemnizarão a Bib!iotheca, se
!fnndo a estimativa do director. 

Art. 46. Os empreglliloa da Bibliothec., poderio gosar do pri
vilegio do emprestlmu, oonsentln•lo o diroctor e sujeitando-se 
ell~s a todas as prescri~ções acima mencionadas. 

, DA NOMEAvÃ0 1 nAS LICENÇAS E DA Al'OSb:NTAnOJUA DOS 
. ]!:MPRI!'lJÂIJOS 

· Arl:, 4'1'. O · dlrector da~BII:>lic.t)reca. sera de livre nomeação do 
Governo. .. . ' .. ' .. .. ' 

Art. ·48. 6s chel'es de~ serão nomeados por decreto, me
diante concuno, oqnal-·Vel'liiU'it sobre: latim, inglez, historia, 
,,geog~phia, litteratur:a; e mais bibliographia ou iconographia e 
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numismatica ou diplomatica conforme as secções a quo se tios
tinam. 

Art. 49. Os I •• e 2•• officbes seeão nomeados por decreto, 
sendo providos os lagares por accesso dllntre os 2"• olllchtes e 
amanuenses da Bibliotheca, sob informação reservada do dire
ctor, levando-se para isso em conta especial o valor do:; traba
lhos bibliographicos e litterarios, que por ventura tenham 
apresentado e o modo distincto por quo se hajam desem[1enharlo 
do seus deveres. 

Art. 50. Os amanuenses serão nomeados pot' portaeia, me
diante concurso, o qual versará sobre: portuguez, fraucez, 
noções de geographia, historia e litteratuea, e pt•ovas pt·aticas 
elementares do bibliog-r,tphia, iconogr;tphia, numis11mtic.t e 
diplomatica. 

At·t. 51. O secretario serà nome:ulo por decreto, mediante 
concurso, o qtml ver:>ará sobre: portuguez (redacção), traducção 
e composição de francez, inglez e allemãu ; geographia e 
arithrnetica. 

Art. 52. O processo dos concursos será regulamentado pelo 
Governo em instrucções organizadas para esse fim sob proposta 
do director da Bibliotheca. 

Art. 53. A qualquer dos concursos podet•ão apresentar-se em
pregados r la Bibliothec.t e pe~soas cstranluts ú H.ep;trtição ; mas 
om ignal(lade de circumstancias na classilicaç;'io serão prefe
ridos: 1", aquellcs empregados; 2", os que tenltam graduação 
scientilica. 

Art. 54. Os auxiliares e continuas, o porteiro e seu ajudante, e 
o machinista serão nomeados por portaria do ministro respe
ctivo, mediante proposta do director. 

Art. 55. O director contractarit o ajudante do macltinista e os 
serventes que forem precisos. 

Art. 5G. O:> empregados da Bibliotltec t, nomo<tdos por decreto 
ou portaria, poderão ohter licenças do Governo o ser aposenta
dos, na conformidade do disposto em relação aos da Secreta!'ia 
de Estado. 

DAS FERIAS 

Art. 57. As ferias da Bibliotheca serão aproveitadas pal'a 
os tr<tbalhos da remoção dos livros, reparos e limpeza do edir 
fiei?, e quaesquer alterações que a bem do estn.belecimento julg~--
o du·ector acertadas. 

Para este serviço serão chamados alternadamente os chefes 
de secção, oiD.ciaes, amanueuses e auxiliares lJ.ue forem precisos. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 58. Um dos actua.es primeiros oiD.ciaes proposto pelo 
director será. designado para o cargo de secretario. 

Poder ExecuUvo i892 8() 
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Art. 59. Os actuaes segundos officiaefl e amanuensos só terão 
nccesso mediante concurso para o qual poderá inscrever-se 
qualquer pessoa estranl1a á Hepartição, guardada porém sempre 
para a nomeação a ordem de preferencia indicada no art. 53. 

Art. 60. O actual chefe de secção secretario passará a dirigir 
a 2• secç-Jo. 

Art. f?l. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 28 de dezembro de lR92 .-Fernando Lobo. 

Tabella a que se refere o art. 3° deste regulamento 

CA1'EGOR1AS 

Director . .......•..........................•.• 

f.;eerctnrio 1° otHcia.l ... , ....••.•••.... ......... 

Chefes de secção ............•.............. , .. 

i 0 s oiflcin.cs . .••.• , ...•....•.. , .............. . 

2~,1'> officiaoo, .•..••.•......•• •.....••.....•.... 

Auutnuenses ... •............... , .....•........ 

Auxiliares ......... •o •••••• •••• •• o •••••••• o o •• 

ContinllOSo •. o ..•...•• o •••.••. o •• o. o ••• o o ••• o. 

l>orteiro ••.••• o o •••• o •••• o.. • • o. o ••••••••••• 

Ajudante de porteiro,, .... , ................. . 

Mnchini~tn .................................. . 

VE:\4'DIE~TOS 

8!-::'\HO 2 ·3 IH-: OHill·:~,\PO E 
f/3 UI·: I>HAT1Fli'.\(,'ÃO 

~\manal 

üOO~OOO 7:200~000 

!,00.~000 '·:~00~000 

'.00<01)0 G;O.lO~OOII 

400$000 4:.~00$000 

~00$000 3:COO~OOO 

250:';000 3:00ll.~OUO 

1~>0;3000 1:800~000 

12:\.~000 i::i00$000 

r,o~ooo 1:800$000 

1:1:\~000 1:~00~000 

200.~00•) 2: ·100.>000 

Cnpit"l Federal, 28 de dezembro de 18f•2.- Fernando Lobo. 
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DECRETO N. ll95 A - DE 30 DE DEZEMBRO DE 18!)2 

Dá novo regulamento á Secretaria de Estado dos NPgncios ]da Marinha. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Usando da autorisação contida na lei n. 23, de 30 de outubro 
de 1891, resolve approvar o regulamento que a este acompanha, 
assignado pelo Contra-Almirante Custodio José de Mello, Ministro 
de Estado dos Negocias da Marinha, que assim o fará executar. 

Capital Federal, 30 de dezembro tlt\ 18!)2, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio Jose de llfello. 

Hegulamento da Secrctat·ia de Estado dos NcgocioH 
tla .Marinha a que se refere o decreto n. H95 A 
desta data. 

CAPITULO I 

DA ORGANIUÇÃO DA SECRETARIA 

SECÇÃO I 

DO rESSOAI, 

Art. I." A Secretaria da Marinha serit composta do seguiu to 
pesf;oal : 

I Director geral, com as honras de capitão de mar e guerra. 
3 Directores de secção, idem de capitão-tenente. 
5 Primeiros officiaes » I" tenente. 
4 Segundos olllciaes » 2" tenente .. 
4 Amanuenscs » gnarda-marmha. 
I Porteiro, com a graduação de sargento ajudante. 
I Ajudante » » 1• snrgento. 
1 Continuo » » 2• sargento. 
3 Correios » » 2• sargento. 
I Auxil!ar do archivista. 2• sargento. 
Todos os empregados são obrigados a umr do uniforme du

rante o expediente. 
Os serventes usarão do uniforme dos marinheiros uacionaes. 
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SECÇÃO li 

DA DIVISÃO DA SECRETARIA 

Art. 2. o A Secretarht di vidir-se-ha em tres secções. 
Art. 3." Compete it lasecr;ão: 
§ I. o Abrir, lançar e matricular tmla a correspondencla e m:tis 

papeis recebidos do director geral, e distribuil-os pelas secções 
a que devem pertencer. 

§ 2. o o preparo e impressão do relatorio annual, fechamento, 
direcção e remessa da correspondencia •h Secretaria. 

§ 3.• O ponto dos empregados. 
§ 4." O assentamento o nmtricula geral dos empregados da Se-

cretaria, com as notas relativas a sua nomeação, posse e exercício. 
§ 5.• O inventario do material :t cargo do por·teiro. 
§ 6.• As questões especiaes da Secretaria da Marinha. 
§ 7.• Os trabalhos não classitica,los nas outras secções. 
§ 8. o A organização da Cont:ulorh e Repartições tiscaes. 
§ 9.0 O or.;:amento das despezas e distribuição de creditas. 
§ 10. As reclamações de vencimentos ou outros abonos, pro

cesso e pagamento das dividas de exercícios lindos. 
§ 11. I<.:xame e fiscalização d:t despeza feita por conta da Ma

rinha, quer nos Esta•los, quer no estt·augeir·o. 
§ 12. As contas e alcances dos responsaveis. 
§ 13. As encommendas de material destinado aos navios, 

corpos e estabelecimentos de Marinha. 
§ 14. O processo e distribuição de prezas. 
§ 15. A organização docommissariado, almox:ll'ifados, conse

lhos de compras, contractos ou compras de materiaes e forneci
mentos as repartições da Marinha. 

§ 16. A acquisição de navios, predios ou estabelecimentos. 
§ 17. o montepio dos emprega,!! os ciYis. 
Art. 4.° Compete it za. secção o que se referir: 
§ 1.0 Ao Conselho Supremo Militar. 
§ 2.0 Ao Conselho Naval. 
§ 3. o Ao Quartel General. 
§ 4.• A' Auditoria e justiça militar. 
§ 5.• A' commissão technica militar consultiva. 
§ 6.0 Ao movimento, organização, economia, disciplina e 

emprego: 
I .• Da forç<t naval •l navios de transporte; 
2. o Do Corpo de Olliciaes da Armada ; 
3.0 Do Corpo de Olliciaes de Fazend:t; 
4. 0 Do Corpo de Sautle; 
5.0 Do Corpo de OIIiciaes de Nantica; 
6.• Do Corpo de Machinistas; 
7.0 Do Corpo de Officiaes Marinheiros; 
8.0 Do Corpo de Marinheiros Nacionaes e Apremlizes Mari

nheiros; 
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9,0 Do Batalhão Naval; 
lO. Do Corpo de Praticos do Rio da Prata; 
li. Do Corpo de Engenheiros Navaes; 
12. Dos fogui!!tas ; 
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13. Dos reformados. 
~ 7. 0 A' organização, administração e movimento dos hospi

taes e enfermarias de Marinha. 
§ H.0 Ao Asylo de Invalidos. 
§ 9. 0 A's pensões e montepio dos officiaes da Armada e classes 

annexas. 
§ 10. A's honras militares. 
!:i 11. A's escolas praticas e de applicação, estabelecidas ou 

que se estal.Jelecerem para instrucção uo pessoal militar. 
§ 12. Ao alistamento. 
Art. 5." Compete à 3a secção quanto for relativo: 
§ 1. o A' organização, economia, administração e tral;mlhos dos 

arsenaes, fabricas, officinas o córte de madeiras, mantidos pelo 
Ministerio da Marinha. 

§ 2. 0 A construcções e obras militares, civis ou hy.lraulicas, 
emprehendidas pelo 1\linistedo dtt Mnrinha. 

§ il. o Aos navios desarmados. 
§ 4." Ao balisamento dos portos. 
§ 5. 0 A' conservação e administração dos diques. 
§ 6. 0 A' pr,,ticagern das costas e barras. 
§ 7. 0 A's Escolas de Machinistas. 
§ R. 0 A' Escola Naval. 
§ 9." A' Bibliotheca rle Marinha e Museu Naval. 
§ 10. A's Capitanias de Portos. 
§ 11. Ao pessoal marítimo empregado na navegação mercante, 

nrt pnrte em que está sujeita á administração da Marinha. 
§ 12. A' Repartição !h Carta Maritima•lo Hrazil. 
~ 13. A' Escola de Pilotngem. 

SECÇÃO lii 

DAS OBRWAÇÕES CO:I!MUNS ÁS SEC\'ÕES 

Art. G. 0 E' commum a to.las as secções: 
§ 1." Informar e dar parecer sol>re toJos os papeis que lhes 

dig-am respeito, extracta ,,do os n~sumptos c omplelios, l1em como 
referu· os precedentes lwviclos, o estylo dn Repar·tiçiío, ns dispo
sições lcgislntivns, e ajtmtnr os paJ>eis reo-peclin sou que forem 
importantes, conveniente:; e unnlogos it questão. 

§ 2. 0 Os parece~·es dever-ão ser clnros, collcisos, isentos de pre
venção ou animosidades pessoaes, c de incidentes estranhos ao 
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objocto em estmlo, cãhendo ao director geral mandar ca.ncellar 
os que forom oppostos a esta indicação. 

§ 3.• Cumprir os despachos e mais ordens dadas pelo ministro. 
§ 4." Redigir os regulamentos, instrucções, decisões e quaes~ 

r1uer outros actos relativos aos negocios de sua competencia. 
§ 5. o Remetter á 1 a secção, depois de numerar los e notados, 

os avisos e mais actos que devam ser expedidos. 
§ G.• Conservar em dia o serviço, nlto demorando além de 

cinco dias os assumptos que dependam do mais detido estudo. 
§ 7.• Prestar as outras secções e requisitar dellas e dú archivo 

as informações para que os seus trabalhos sejam completos. 
§ 8.• Submetter ao director g-eral todos os papeis que tenham 

1le ser resolvidos, depois de satisfeitos os requisitos supra. 
§ \1. 0 A impressão e publicação do expediente, leis, tlecretos, 

regulamentos e mais aetos promulgados pelo Ministerio da Ma
rinha, relativos a cada uma dellas. 

§ 10. Remetter os papeis findos ao archivo da Secretaria. 

SECÇÃO IV 

TIO GABI:"'RTg DO l\IDIISTIW 

Art. 7. o Haverá um official de gabinete do Minbterio d:t 
Marinha, com a denomiuação do- secretario do ministro -, 
tirado da Secretaria de Estado on da corpomçilo da Armada, 
•lo patente não inferior a c,tpitão-tenen te. 

Além deste, o ministro, si for milihr, tcrit um ajn•bnte de 
ordens, 1 • ou 2• tenente. 

Art. 8. 0 Incumbe ao secretario 
§ 1.• Anxiliar o ministro nos tr<thalho::; quo este reserya 

para si. 
§ 2." A expediçiio da corrospondencia urgente. 
§ 3. 0 Dar, das resoluçõesolHciae~ tomotdas no GalJincte, conhe

cimento it Secretarht para a regularidade do serviço, fazentlo~o 
directamente ao director ger.1l, unico a quem deve dirigir-se 
sobre objecto de serviço, de ordem do ministro. 

§ 4. o Ao ajudante de orden~- auxiliar itquelle quando forem 
necJssario;; seus serviços e acompanh<tr o ministro em todos os 
actos officiaes e de etiqueta. 

Al't. !)."O seet•etario do ministt·o e respousavel por todos os 
papeis olficiaes que se remetterem a despacho do Ministerio da 
Marinha, emquanto não voltarem á Secretaria, segundo as notas 
dos respectivos protocollos; cumprindo-lhe devo! ver com uma 
relaçfio á Secretaria os que, por occasião de mudança de 
ministro, tenham de ser novamente submcttido.;; a. Llespacho ou 
guardados. 
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CAPITULO II 

DAS ATTRIBUIÇÕE~ DOS niVERS'>S E~II?ltEG.\OOS DA 

SECRETARIA 

110 lllltBCTOlt (limAr, 

Art. 10. O director geral, delegado de inteira, confiança do 
ministro, é o chefe da secretaria, e como tallh·1 e.:;tiío sujeitos 
tortos os empregados cle.;;ta. 

Art. 11. Incumbe ao director geral : 
§ 1. 0 Dirigir, promover e insp(lccionar to:los os trabalhos da 

Secreta ria. 
§ 2.• Manter e fazer manter pelos meio.> a seu alcance a obser· 

vanci::t das leis e regulamentos em vigor. 
§ 3. o Apresentar ao ministro o relatorio que tem r la ser snb

mettido ao Congresso legishüivo, um mez antes da abertura deste. 
§ 4." Verificar que este,jam completamente estudados e instrui. 

rlos os p~tpeis que tenham <le ~mbir a ex,une e decisão tlo ministro, 
pondo o seu -visto- nas inl'ormações elas secç<1es e tlesenvol
ven<lo-as com o seu parecet·, quando o julgar necessat·io. 

§ 5. 0 Apresentat· logo ao ministro a correspondencia urgente 
que lhe entregar a 1• secção e que exija prompta solução. 

§ 6. o F<tzer as communicações dos despacho.:~ que não possam 
prorluzir eft'eito sem essa form,tlidade, tlcamlo, porém, dispen
satlas as que actualmente se fazem dos actos que se publicam no 
Dia do O fficial. 

§ 7. o Chamar a si a correspondencia reservada e guarda r os 
papeis a elht rel:.tti vos ; po:lenúo sob sua responsabilidade in
cumbir d'>sse serviço a empl'egado de sua inteira confiança. 

§ 8.° Corresponder-se directamente, de ordem do ministro, 
com as diversas repartições sobre objecto de mero expediente ou 
informações tendentes á instrucção e melhor esclarecunento dos 
negocias, exigindo que as mesmas informações declarem sempre 
o numero e data tla lei em f[Ue se ba,seiem ou da ortlem fLUO as 
tenha motivado. 

§ 9." PPestar ás demais repartições e outras autoridades as 
informações de que precisarem pam a boa execução das leis e 
regulamcmtos. 
~ 10. Dar licençtt aos empregados, por motivo ,justo, até 30 dias 

em cada anuo. 
§ 11. Cre,tr os livros f[lle forem precisos para o bom anda

mento do:; tr,tbalhos e regular e inspeccionar a escripturação. 
§ 12. Inspeccion:tr o ponto dos empregados, conferil·o e encer

rai-o nas horas reguhtmentares, para o f[Ue lhe é facultada 
toda a autonomia e responsabilidade completa. 
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§ 13. Rubricar os pedidos, folhas de despezas e annuncios 
officiaes da Secretaria. 

§ 14. Authenticar os papeis que se expedirem pela Secretaria 
e exigirem esta formalidade. 

§ 15. Mandar passar certidões dos documentos existentes na 
Secretaria e no archivo, quando nisso não haja inconveniente e 
sejam relativos a negocios de interesse das partes que o reque
rerem. 

§ 16. Verifif'.ar si as ordens expedidas pela Secretaria teem tido 
a devida execução, e, no caso de falta ou tlemom no cumpri
mento das mesmas, dirigir-se em nome do ministro ás autori
dades a este subordinadas, chamando-lhes em termos conve
nientes a attenção para a execução do que tiver sido resolvido. 

§ 17. Representar ao ministro sobre a falta. do execução das 
leis e regulamentos ou irregularidades que notar na marcha de 
qualquer dos ramos do serviço da Marinha, e propôt' (1S medidas 
que lhe pareçam com·enientes para o seu melhoramento. 

§ 18. Tomar nota llo que as partes tiverem de expàr ou re
querer verbalmente ao ministro, quando este não compareça ás 
audiencias, levando tudo ao seu conhecimento. 

§ 19. Resolver as duvidas que se suscitem na execução do 
presente regulamento, no que for· relativo ao processo do expe
diente, estabelecen(lo regras. 

~ 20. Remover os empregados de umas pam outras secções, 
segundo as conveniencias do serviço, podendo destacai-o; tempo
rariamente para coadjuvarem as secções que precisem desse 
auxilio, com o fim de não atrazar o expediente ; c encarregai-os 
de qualquer tralJalho, ainda mesmo estranho á secção a que 
pertençam. 

§ 21. H epresentar ao ministro sobre irregularidades ou delictos 
commettidos pelos empregados, quando a penalidade não conhcr 
em sua alçada. 

§ 22. Attender ás partes que carecerem de sua amliencia, 
sendo os proprios interessados nos negocios ou seus procura
dor·es legues. 

§ 23. Impôr as penas disciplinares de conformidade com o 
art. 24. 

SECÇÃO II 

DO;l THRECTORES Jm SECÇÃO 

Art. 12. Os directores de secção são os chefes das respectivas 
secções e como taes os unicos responsaveis perante o director 
geral e ministro da marinha pelos serviços que por e lias correm. 

Art. 13. Compete-lhes : 
§ 1.• Examinar, distribuir e dirigir os trabalhos, segundo as 

aptidões de seus empregados, de modo a conservai-os em dia, 
observando as disposições do presente regulamento. 
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§ 2.• Prestar e requisitar os esclarecimentos de que precisem 
entre si para boa marcha do serviço. 

§ 3. • Ter em dia os registros de sua secção e a classificaçlio 
das minutas dos avisos e olficios da secção. 

§ 4.• Propôr ao director geral as medidas que julgar conve
nientes, assfm Hobre a ordem e methodo dos trabalhos, como so
bre a insulficiencia do pessoal da secção ou sobre a falta de cum
vrimento de deveres por parte dos empregados. 

§ 5.• Legnlisar as cópias e documentos que hajam de ser ex~ 
pedidos pela secção, depois de conferidos e que devam ser authen
ticados pelo director geral. 

SECÇÃO IIl 

DOS OFFICIAES E AMANtlENSES 

Art. 14. Os oillciaes e amanuenses : 
I. o Executarão os trabalhos que lhes forem distribuídos pelo!! 

directores de secção; 
2.° Co9djuvar-se-hã.o, prestando informações reciprocas e com

munican<lo uns aos outros o que for aclcquarlo á perfeita ex
ncnÇiio dos <litrerentes serviços. 

SECÇ.\0 IV 

DO A RCIIIVJST A 

Art. 15. Ao oillcial archivista, que será designado pelo di
roctor geral dentre os 1 •• otllciaes, compete : 

§ 1. 0 Manter na melhor or:lem e asseio todo o archivo, classi
ficando e guardando pela maneira mais conveniente todos os 
livros e papeis findos da Repartição. 

§ 2.• Organizar um catalogo geral das obras publicadas por 
conta do Ministerio, dos planos, cartas e mappas existentes no 
archivo, classificando-os de modo a facilitar as buscas. 

§ 3. o Passar certidões e cumprir as ordens do director geral, 
quanto aos documentos que estejam sob sua guarda. 

§ 4. 0 Ministrar os documentos, livros ou mappas que forem· 
exigidos pelo director geral e directores de secção ou seus 
substitutos para o serviço dentro da Secretaria, não fazendo a 
entrega sem responsabilidade escripta, em que se declare o fim 
para que se pedem os mesmos papeis. 

Pelas faltas que se derem em tal assumpto, por culpa ou ne
gligencia do archivista, será este responsavol. 

§ 5.° Fornecer, sem que para isto seja necessario ordem es~ 
cripta, os exemplares impressos das leis, avisos, regulamentos e 
mais actos que convenha tornar conhecidos, deste Ministerio. 
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Art. IG. Nos impedimentos do official archivista., o director 
geral designará o olficin,[ q11e dev<t snb..;tituil-o. 

Art. 17. O archivista terit um auxiliar para o exclusivo· 
serviço do m·chivo, sendo, porém, pela sua categoria, considerado 
empregado da portaria, a cujas tlispo:~ições está sujeito. 

Paragrapho unico. Pelas suas faltas representará o a.rchivista 
ao director geral, que tomará a.s provitlencias que o caso exigit•. 

SECÇÃO V 

llO PORTEIRO E SEUS SURORDI:'fADO~ 

Art. 18. O porteiro é o chefe dos empregados da port[\ria. 
Art. 19. Seus deveres são : 
§ I. o Abrir e fechar a Secretarht. 
§ 2.° Cui,Jar da conservação e boa. guarda. dos moveis e mais 

objectos pertencentes á Secretaria c responder pela sna impor
tunda, no caso de extravio. 

§ 3. 0 Velar para que não eejam subtrahidos livros, documentos 
ou outros quaesquer objectos, quer da Secretaria ou are h i v o, 
quer pertencentes aos empregados. 

§ 4. 0 Manter a policia e ordem das ante·sa.las, f'a.zendo com 
que as pes:;oas estranhas a H.cparti<:ão a !li rennidas se conservem 
eom a conveniente d.ecencia e comedimento. 

§ 5. 0 Encert•at• no livro proprio o ponto do-; seus subordinados, 
meüt lwra a.ntes da mat·c:vla par:t o com••ÇO dos trabalhos da 
Secretaria, não consentindo que elles se retirem sem qne SQja 
observado o paragrapho infra. 

§ G. o Dirigir o serviço Ult limpeza, as~oio c arrumação dl\ 
casa, sua mobilia e accessorios. 

§ 7. o Recebet• toda a correspondencia dirigir.h á Secretaria, 
passando os competentes recibos, e apresenta H• imme,liatamente 
ao director gemi, e distribuir pelos correios a que lhe for r.lada 
pela l" secção para a competente entrega. 

§ 8. 0 Satisfazer o que lhe for determinar.!o pelo director geral 
e directores de secção para ohjecto de serviço, dando para esse 
fim ordens aos seus subordinados da pm·tarh, segundo a conve-
niencia do serviço. -~ 

§ n. o Guardar acha vo da caixa que tlcverit existir na portaria, 
para nella serem lançados os requerimentos, repr·escntações, 
memorh1es e quaesquer papeis, que os pretewlontes queimm por 
este meio fa.zer cltega.r ao ministro, e abrir dia,riamente a mesma 
caixa, levan,lo toda a correspondencht no tli!'cctot• geral, conforme 
está estabelecido. 

§ 10. Tra.nscrever no livro da porta as decisões e despachos 
que devam serpublicaclos e impedir que seja alterado pelas partes 
o que ne!le se contiver. 

§ 11. Representar ao directot• geral sobre as faltas c abuso;; 
commettidos pelo~ empregados da portaria. 
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Art. 20. Ao ajudante do porteiro incumbe coadjuvar o por
teiro e snhstituil-o em snas faltas ou impedimentos. 

Art. 21. Ao~ correios cahe f<t:r,er entrega !.Lt correspondencia 
o anxilhtr o serviço do porteit·o, qua.ndo se achem na Secretaria. 

Art. 22. Ao continuo compete o serviço da tr,msmissão do~ 
]mpeis e recados dentro <la Secretaria. 

CAPITULO III 

no TEMPO DE RERVIÇO, PENAS DISCIPLINAl~EI' E FERIAS 

AL't. 23. Os trn,billhos da S3cretaria começarão its lO horas 
da manhti, e findarão as 3 horas da tarde. 

Poderá, porem, o director geral, quando for indispemmvol, 
prorogar as horas do expediente ou f<~.zer executar em horas e 
dias exceptuados, na Secretaria ou fóra della, por qualquer 
empreg-ado, trabalhos que lhes compitam ou de natureza 
lll'gente. 

Art. 24. Os empregatlos da Secretaria são sujeitos ás seguin
tes penas disciplinares nos casos de negligencia, desobediencia, 
falht de comparecimento, sem cau::;a justificada, por oito tUas 
consecutivos ou por quinze interpolados, durante o mesmo mez 
ou em dous ::;eguitlos: 

1. 0 Simples :ulvertenéia; 
2. o H,eprehensão ; · 
3. 0 Suspensão até quinze dias com pertla de todo o vencimento; 
4. o Demissão. 
As tres primeiras penas serão impostrts 11elo dil'octor geral, 

poden·lo a primeira ser tamhem applicad:t pelos directores de 
secção, sendo em qualquer dos casos lançadas no livro do ponto e 
lovatlas aos assentamentos do empregado, para que se pesem 
t•or occasiilo das promoções. 

Art. 2;). Na reincidencia, o director geral, quando julgar que 
aquellas penas não sii.o su!llcientes, representa.rá ao ministro 
da marinha, suggerindo-lhe a mediLla que convenha para lt 
occasião. 

Art. 26. A suspensão por ni.ais de quinze dias sü poderá ser 
imposta pelo ministro. 

Art. 27. Os directores de secção, los o 2°' olliciaes c ama
nuenses que tiverem mais de der. annos tiB serviço publico só 
poderão ~er dcmittidos no caso de haverem incorri<lo em algum 
crime, verificado pot· processo judiciario ou a,Jministrativo. 

Art. 28. De 15 <le dezembro de cada anno até 15 de fevereiro 
snhsequente, o director geral poJOJ·ú. divitlit• o pes,;oal da Sect·e
taria em turmas pam o goso tle qninz·J dias do feri:ts. 
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.CAPITULO IV 

SECÇÃO 

DA NOMEAÇÃO, DEMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO E F.XERCICIO INTERINO DOS 
El\1PRJI:GADOS 

Art. 29. Serão nomeados por decreto, o tlirector geral, dire
ctores de secção, primeiros e segundos officiaes ; por actos do 
ministro, todos os outros empregados, ú excepção dos scrvcutes, 
que o serão pelo director geral. 

Art. 30. A nomeação do dircctor geral é de livre escolha tio 
Governo. 

Art. 31. As dos directores de secção, pl'imeiros c segundos 
offici::ws são sujeitas a accesso, em que só prevalecerá o mereci
mento quanto ao conhecimento doserYiço ch Snct'clal'ia, e unica
mente no caso de igualdade de merecimcn to rceul'l'er-se-lla it 
antiguidade. 

Art. 32. A's nomeações dos directores de secção, primeiros e 
segundos oiliciaes precede:r:á informação do director geral sohre 
o mcrito, zelo e aptidiio de c:Hia Ulll, o con~ef]Utmte proposta fun
dada nas razões fJUC actuaram para isso. 

Art. 33. Os Jogares de amanu01nes serão providos por con
cur,;o, que versar:'t sobre ns seguintes matel'ins: 

Línguas franceza e ingleza, aritllmetica, alg-ebra o geometria, 
chorographia e historiado Bra7.il, no<Jíes de direito puhlko o 
administrativo, redacção otHcial. 

Haverit de cada mataria prova escripta c oral. 
Serão preferidos na escolha os cawlid:ttos que apresentarem 

certificado de exames relativos a outros prcparatorios. 
Art. 34. Os pretendentes apresentarão na Secretaria, dentro 

do prazo da inscripção para o concurso, que serit annuuciado 
com antecedencia de 30 dias, no Dial'io Officilll e nas folhas de 
maior circulação da Capital Federal, os seus ref]nor'imentos, 
instruidos com documentos f]UC provem te!' id:tdo de 18 :umos 
completos pelo menos, bom procetlimento moral e civil, calli
graphia, exame official da língua portngue7.a c de geographia 
geral ; podendo anncxar quaeSfJuer outros relativos ús suas hahi
litnçõcs e serviços. 

Art. 35. Pnra a nomeação tlc porteiro, njudanto, continuo, 
auxiliar do archivista e correios devem o~ c<~ndidatos mostrar 
em exame summario, perante o directm· geral ou seu substituto, 
que sabem ler e escrever correctamente, bem como as quatro 
operações sobre nnmeros inteiros, servintlo do examinador um 
olflcial da Secretaria. 
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Art. 3G. 03 concursos só serií.o vali•los até ao provimento da 
vaga ou vagas para que tenham sido annunciado8, correspon
tlel!llo, desta sorte, a cada. vaga um concurso. 

Art. 37. Os empregados da Secretaria, antes de entrar em 
exercício, farií.o perante o ministro ou director geral pro
moss:t de IJcm servir. 

SECÇÃO li 

DAS SUUSTITIJIÇÕES 

Ar·t. 38. Serão suiJstituidos em seus impedimentos e faltas: 
!'i I. • O director geral. pelo director de secção que o ministro 

tinJr designado ou, na falttt •leste, pelo mais antigo que estiver• 
em oxorcicio. 

::i :! • o Os directores de secção, pelos pl'imeiros officiaes muis 
ali tigos da respectiva secção c, na ral ta destes, pelos mais antigos 
da outra, ou pelo 2° da. secção em que se der o imp.:Jdimento, 
qnan•lo nií.o houver designação •lo dir·ector geral. 

!'i :!. 0 O pol'toiro, pelo seu ajlllLIIlte o e~te polo continuo. 
1\rt. 3\J. Coll!petir·ú ao substituto, alem do rospcctivo venci

monto integr•al, uma gr·atilicaçilo igu'tl á diiTcrença entre este e 
o 1lo Jogar substituído. 

Art. 40. O empregado que exercer interinamente logar vago 
porceherít todo o vencimento tloste. 

SECÇÃO III 

DOS VENC!liiENTOS E DESCONTOS PO!t FALTAS 

At·t. 41. Competem aos empregados os vencimentos lixados 
1m tabella annexa. a este regulamento. 

Art. 42. O empregado que, ainda mesmo com autori:sação do 
ministro, Lleixar temporariamente o exercício de seu lofl'ar pelo 
Lle qualquer commissão estranha ao Ministerio, nií.o terá Sl.reito a 
vencimento algum. 

Art. 4:~. O empregado que faltar ao serviço solT•·erá perda 
total ou desconto em seus vencimentos, conforme as regras se
gninte,; : 

§ 1. 0 O que faltar sem causajustificada perderá todo o venci
mento. 

~ :!-." Perdorá sômente a gratificação o que faltar por motivo 
de molcstia propria ou de pessoa de sua família, nojo e gala de 
casamento, sendo provadas com attestado de medico as por mo
lc:;tia, quando excederem de tres em cada mez. 

§ 3. o O empregado que comparecer depois de encerrado o 
ponto perderá metade da gratificação. . 
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§ 4. 0 O (jne antes do findos 0s trabalhos se retirar, sem per
missão ti•) director geral, perderá todo o vencimento. 

§ 5. 0 As faltas contar-se-lliio h vista do qne constar do livro 
do ponto, no qual assignariio todos os empregados durante o pri
meiro quarto de hora que se seguir á warcada para o começo do 
expediente, e quando se retirarem ti111los os trabalhos. 

No mesmo livro lançará o di1·ector geral as notas com
potentes. 

§ 6. 0 Pertence ao tlirectot' geral o julgamento sobro a justi
ficação das faltns. 

Art. 44. Não solfrerâ. desconto algum n cmpregrvlo qne faltar 
h Secretaria : 

1." Por se achar encarregado pelo ministro, de 'lualquer tra
lJalho ou commissão ; 

2." Por motivo de serviço da Secrctarin, com antori:m~ão do 
dh·ector geral ; 

:~. 0 Por estar servindo algum cargo gratuito c ohl'igatorio, em 
virtude de lei. 

SECÇlO IV 

DAS LICENÇ'AS 

Art. 45. Podem ser concedida:-; pelo ministro licenças por mo
tivo de molestia, com onlenn.do integral até seis lllezes e com me
tade do cntiío em deante até um anno. Nos domai,; casos descon
tar-se-ha a quarta parte do ordenado até tres mezes, a metade 
por mais de tres até seis e as tres quartas par·tes por mais do 
seis até um anuo. 

Em nenhuma hypothese a licença darit direito á Jlcrcepção da 
gratificação de exercício. 

Parngt•apho 11nico. O tem\10 dns licenças reformadas 011 de 
novo concetlidas aos emJH'ega< os dentro de 11111 anuo contado do 
dia em que houver terminado :), p1•imeira, será junto :to das ante
cedentes, para o fim de fazer-se nos ordewulos o 1lesconto do que 
trata. este artigo. 

Art. 46. Esgotado o tempo de um anno, maximo uentro do qual 
po1lem as licenças ser conceditlas com vencimento, nos termos do 
artigo antecedente, só se concedm·a nova licença com ordenado 
ou parte delle, depois que tiver 1lecorrido nm anuo contado do 
termo da ultima. 

Art. 47. Não poderit oiJter licença o empregndo r11te ainda não 
houver cntmclo no elfectivo exercício de seu Jogar. . 

Art. 48. Ficarão sem effeito as Jicenç.as em cujo goso se não 
entrar no prazo de trinta tlias, contados da dat:t da concessão. 

Art. 49. Toda a licença entender-se-1m concetli1la com a clau
sula t!e poder ser gosarla onde aprouver ao licenciado. 

Art. 50. E' perrilittido ao funcciouario, que se acha 'no goso de 
licença, renuncial-a pelo resto do tempo, com tanto que reassuma 
o exerci cio do seu logar .. 
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Art. 51. Não se considerarão renunciadas as licenças, cuja 
interrupção provenha· de serviço determinado por ordrm do mi
nistro, ou de qualquer outro motivo independente da vontade do 
empreg-ado. 

Art. 52. O empregado quo, depois de torminmla n licença, con
tinuar impossibilitado de reassumir o exercício, deverá pedir 
nova lice11ça que só lhe seri:t concedida si justi!icar as fa.ltas cor
respondentes ao periodo decorrido do termo da mesma licença 
ató á data em que requerer nova. 

SECÇ.\0 V 

DAS APOSENTADORIAS E IIIONTEPIO 

Art. :,:-J, As aposentadorias dos empregados da Secretaria 
da Marinha serão reguladas pelo decreto n. 117, de 4 de no
vmnhro de 1892, e outras disposições em Yigor. 

:\rt. 54. O montepio dos empregados da Secretaria da Ma
rinlm será regulado pelo decreto n. U84, tle 8 de nfJVPml,ro tle 1890. 

Art. 55. Perderá a aposentadoria o omprogaflo que for con
voncitlo em qualquer tempo, por sentença passada em julgado, 
1le ter, omquauto se achava no exercício de seu emprego, com
mettido os crimes de peita ou suborno, ou praticado neto de 
revolaç.iio de segredo, do trnição on fie ahnso fie confiança. 

DIS!'OSIÇÕER GERAES 

.1\ rt. 56. Na correspondencia do Poder Executivo com o Logis
lntiYn observar-se-hão ns seguintes normas : 
~ J.o Salvas as propostas ou projectos de lei, que são sempre 

enviados il Camara do3 Deputados, as mensngens do Presitlento 
da Republica serão transmittidas ao presidente da Camara ou do 
Senado, com uma nota do ministro. 

!'\ 2. 0 Nos casos em que o Presidente da Republica haja de 
prestar informnções exigidas por alguma das Camaras do Con
gresso, o ministro transmittil-as-1m por aviso e em nome do 
mesmo Presidente. 

§ 3.0 A remessa do papeis relativos a simples expediente o 
demais communicaç-õcs do ministro far-se-hão por aviso aos secre
lal'ios de qualquer das Camaras. 

Art. 57. Os actos do Poder Executivo que deverem ter a fórma 
de decreto, numerados ou não, serão exl,ledidos com u. assigna
tnra do Presidente da RepulJ!ica e do mimstro. 

Art. 58. Serão numerados os decretos dos Poderes Legislativo e 
Executivo, exeepto os referentes a promoções, nomeações, demis
Sf>cs dos o!Iiciae::; tla Armada c empregados civis . 

. \r t. 5\l. Ficam rcYogada::; us disposiçües em contrario. 
Secrotal'ia de EHla•lo dos Negecios tia Marinha, 3U de dezembro 

de 1892.- Custodio José de Mello. 
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Tabella dos ordenados c gratificações dos empregados th Secretaria de Estitdo 
tios Negocios di1 Marinha, a que se refere o dccrct{) tlesta !lata 

J~l\lPUEüOS OltiH:N.\IJO GIL\TIFICAÇÃO TOTAL 

Director geral., ........................ . 

Directores de secção ................... . 

Primeiros officiaes ••••.•••••.••.••••••.•. 

Seguu,Jo~ otliciaes ••••..••••••.••••••.•• 

Atna.nuenses .••.•.•••.•••.•.•.•.••.••..•. 

l..,orteiro • • .............................. . 

Ajudante ............................... . 

Continuo ••••••••••••.••••...•••••...•••• 

Correios ••..•.••••••.•••.•••.•••.•••.... 

G:OOI)$000 

4:800$000 

3:SO:l$000 

3:000$000 

2:200~000 

2:200~000 

1:500$000 

1:200$000 

1:200$000 

OJJSERVA~·~JES 

1• 

-----

3:000.)000 \l:000$000 

2:-100.~000 7:200~000 

1:200~000 ~J:000$000 

1:000$000 4:000$000 

800$000 3:0~0-~000 

~00$000 3:000$000 

:;ou~ooo 2: OL'O~C)I)O 

400~000 1:600::)000 

-100::000 1:600$000 

O secretario do ministro perceber<.'i. uma. gratificação de :J:GOO$ annnnn~, 
além dos respectivos vencimentos; sen(J o ollidal 1la rn:uinha te1·ii, al,~m da'1uella. 
gratillea~ão, os vencimentos de cormuaHU:o tle na. v i o de sua. <~a.t,Jgoria.. 

n ajudante de ordens perceberá. vencimento~ 1le comman•lo Ue navio de 
oi• classe e mais a gratificação de 1:2005 annuaes. 

Os correios terão, além flos seus vencimento~, i$ pl)r dia. •1e serviços •Jne 
fizerem. 

4a 

O auxiliar do archivista e serventes terão a gratifiea~-io de 70$ meusaes. 
Secretaria de Estado dos Negocios da 1\larioha, 30 de dezembro de 1892. 

- Custodio JosA de Mello. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 1281 

DECRETO N. 1 Hl5 B -DE 30 DE DEZEMB!to DE 1892 

Dá reg-ul:t!llCflto á...-: llnle.~ac:as Fi"('~le;;, c renda~ pelo dc,creto n. tiU'i, de 17 Uo 

correut1! tHC7. 1 na.~ capit:w~ tio~ Eskulos ti~!'. l'aulo, l\linas Gcr·ac~, Ho~ az, 

niatto Grosso, Paraná c Piauhy. 

O Yice-Presi<lente da Repui.lica elos Estados Unid0s elo Brazil 
decreta que "e ohsot·vc o seguinte reg-ulamento pa!'a as Ddegaci;'s 
Fiscaes, cr·eada-; pelo decreto n. lllil\, de 17 do corrente mez: 

Art I.• A's Delegacias Fiscaes, cr·eadas pelo decreto n. 1166 
de 17 do corrente mez nas capitaes dos E~ta,\os de S. Paulo, 
1\Iinns Geram;, Goyaz:Matto Grosso, Paranà e Piauhy, compet.•m 
as attrilmiçõBs das Thesourarias extincta~. excepto lt de j nlgar 
em grúo de 1·ecnrso as decisões das Alfmdegas. 

Art. 2." Estas Delegacias tel'ão pessoal proprio, tir,ulo dos 
quadros de Fazen•la, e serão incumbidas principalmente do p:tga
mento das despezas e da arrecadação cl:t recCJib fedem! nos 
respectiv;:s circums·~ripções. 

Art. :J.o A's D ~legacias Fiscaes compete: 
§ 1. 0 Decidir tempor<~riamente as questões de competencia, e 

conflictos de jnl'isdicção entre os chefe:> d:1s rep IT-tiçõrJ'! qno lhes 
silo sn!Jm·dir::vhs ; romettenclo os par•ois ro~pectiYo~ com a ::>na 
decisão :10 ministro da f'azen•la. 

::1 2. o Tomcu· provisoriamente, nos prazos marcados nas leis, 
regulamentos e instrucções, e extraordinariamente toclas as 
vezes que :n;; circumstancias o exigirem, a:; conta'> •las repw
tiçÕBS e pessoas encarregadas da nrreradação e tlispemlio tle 
dinheiro~ ou val•H'CS rwrtencentes á RepuiJliea, qualqnee que 
scj:t o 1\linisterio a quo forem l'Uhorclin~ldas, fixando, no easo de 
alcance, o debito de catbt um tios re;;ponsavois, submf·ttendo o 
respectivo proc ~sso á f!eci~f\o detinitrva do Trilmnal de Contas. 

§ ·~." Su;peudet' os rcspDnsaveis que não s;~tisllzcrem a pr·e
slação t1 .. 1 c·on tas ou não entregarem os livros, sair.! os e documentos 
nos pt•;~zo~ nHU"C:Ldos nas lei~, regulamentos on instrucções ; e 
detcrmin:q· a prisão e Sel)uestro tlo..; que os não apresentarem 
nos pr·a""s, qne lhe;; i'orem tle novo concedidos. 

~ 4. 0 lrnpôr· uilo só as multas do art. 3C\da lei n. 628 de 17 de 
sotemht"o do 1831 aos responS<tveis que não apre 'ont:wem as 
cont"s ou o; li\·ros e documentos de su:.• go~tão, nos p!·azos que 
lhe,; honver,Jm sido mnrcados, quando não o tive1·em feito nos 
prescl'iplos nas leis, regulamentos, instrucçõe.; e or·df'n3 em 
vigor ; m:~s tamhem nos CJSt>S em que as leis e regulamentos 
lhes conf<'rirem essa attl'ibuiçiio. 

§ 5." Rnqui:;ita:· das autoridades o funccionm·ios quo não 
lhes forern ::;ubort!inado:> o ordenar aos qne o for·ern. a 1 o
mossa de fJ\Wesquer documento.> e informaf;õo.:.:, quo tiverem 
por indi:>pens~LI'eis p tra exame, liquidclçilo e julg::ilneuto das 
contas. 

l'otlct· Exc•·utivo 1892 81 
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§ 0.• Participa:· ao juiz competl~nte o dolo, f<tlsidade, concus
são, nc~nt;üo on crime reconheciuo no exame e liquiuação de 
contas, r.ommettidos pm· quaesquot· funccionarios on respon
saveis, a.lim do torn u·-se elfectiv(l. lt responsabili•htlo criminal, 
na {iírlwt da lei. 

§ 7. 0 .Julg::r <1S habilitações para a percepção do meio :::oldo e 
montepio, nos termos da legislaçi"'w reguladora desta materüt ; 
liqnitlal' e lix:tr, provi:;orhmente, o vencimento de inactividade 
tlc rp::tt'>Jqn.;r cmpreg-tdus •lt~ :-;n;t juris•licço:io, !]Ue furem aposrm
ta:!o-:, logo '!IH' tiverem communic:u;iio o!lici:tl tlo ado •lo Go
verao. c manJar· alwit• as,;ent:unento o incluil-o3 em folha, de
ven•lr; som <irJiqnr·a r(•metter o proce~::;o ao Th~som·o. 

~ ~~.". o:··l•m:~~· quo :.e alJl'a as,;entamento :t qn:tosrpltW empre
gado:' ::divcw uu inactivos e aos p•.msioubtas, á Ybt(l. •los titnlos 
lo;:ae.~ on do habilitnçiio, qnawlo o:,b o ptmnitta, c que sejam 
inr:Jniolo:i Clll foJh:t, C r<JSOlVel' tod:lS as <]UC~ÍÕCS Oll tluvitlas 
suhl'e <> Jll·':illlO as~outamento ou vencimentos correntes. 

::1 \l .. , E·;•~l·i ptnr:w os creditas abertu3 pelo3 di versos J\riniste
rio.o; pat'<L as Ell<~S rcspecti v as tlespezas, comtn·olwnuitlos na ordem 
de distl'illnição t!o '.\linisterio da l<'azel!<b. 

8 lO. Fawr o exame mot•:ll e arithmetico <los tlocumontos de 
l'ê'C"ita c rlespeza. 

::\ 11. !'J•oc<JS:>ar e pagar a despcz:t eort'ento, tlcviolamente au
tori~:vla, o or•lcn:H' o p;1gamcnto 1!:1. di vi.!;~ pa~sin1, fJIIitllllo hou
ver para i:;so m·o•lito aberto pelo Thesout•o. 

§ 12. Li•Jni<tlr, recouhecer e escripturat· a tlivida pas~iva, nos 
terwn~ das di~pn~i·;ões qne vigor:-trem. 

!:i J:~. Li<l'lidar o cscriptur<Jr n. di viola activa e remcttüJ' :1s cer
tidüo~ o olnt;nmentos necessarios p:mt a coln·anç.:t ao f'unceion:tl'io 
competente para promovel-a. 

!'I I L Ül'~;ll!iza.r «S folhas do pariamento d~ empreS"rt·lo;; acti
vo,: e inaclivos c pensionistas, o o processo relativo a este ramo 
de s·•rviço. · 

s L"i. Fazer a. escripturução de apoliccs e ot'ganizar as 
folh:1.:; de pagamento dos juros. 

§ IG. Recebe!', e,;cripturar e restituir os depositas e empresti
mos, nos tel'mos e s•~gundo as formalidades e exigencms le
gae;:;. 

~ li. gstabc!ccer as contliçucs p~ra os contractos de J'eceita e 
dc:;peza, on de fJUalqner ontl'a natureza, qnc houverem de ser 
feito:; r.om a l<':twn<h Federal, si não esth·erem previamente esta
boloeidos, e snhnwttol-os ao Tribunal de Contas. 

§ W. Jn!g-ar dao; lianças oll'e!'ccirla.s, e acccital-as on rejei
t~ l-as <pmnrlo n:io forem sutncirmtes para gm·antir a Fazenda, 
arbitrando provisoriamente ;t importaneia Jelhs, quan<lo não 
e~teja lixada e d:mdo conta ao Thesouro para a resolução tle
tinitiva. 

§ I!J. Faze1· o assentamento e escriptnração c man•lar proce
der ao tnmb:nnento dos proprio-; nacionaes que e:;tiverem a 
C:Jrgo dit União e administrar os que estiverem a cargo do 1\Iinis
terio da Fazenda. 
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§ 20. Organizar os balanços mensaes e tlefinitivos e ns re
spectivas taiJe!las, bem como os orçamento~ da receita e dcs
peza e as tallellas e os qurulros ·que devem acompanhal·us e 
remettol-os ao Thesouro nas épocas deter·minadas. 

§ 21. Expe1lir a~ instruf~<;õcs que ,julgarem precisas ou vanta
,josas para o exp2diento interno e economico das repartiçüos qne 
lhes fol'em sniJonlinadas, c melhor execução dos regulamentos, 
instrucçõcs e ordens do Th'3.>0Ut'o on Tl'ihnn:d de Contas, com
tanto que ni'Lo contrariem disposi1:ões em vigor. 

~ ~!2. Rosolvot' rptacs•Jnet' tlnvid"s on ')tle~tões qno occon·orom 
no expediente dos ne;;ocins dtl sua competeuda, ;'~cet·ca da 
i ntdligencia e execuçiío das l<Jis, ro:.inlam mtos o instmc<,,ões 
concernentes ú atlministr.tçii:J tla Fazenda; e m:uH!ar executar 
pt·ovbnriamrnto as rescdnçõtlS rpw tomat'olll, e -;nltmett•JI-:ts ao 
eonhccimcuto do Tltesoul'o, salvo quan,lo as pal'tes interpllz.,rcm 
recurso. 

§ '!3. Indicar ao Thesonro os pontos, tanto das !··i~, reg-ula
mentos e instrucçõcs geraes, em IJHe encontrarem •!efeito>, inco
ltet•eneia on in~n!liciencia, como dos actos legislati\·o~ ost:tdo;ws 
que oll'enderom as contribuições get'ae,; ou intere~se~ d.~ F:w~nda 
Federal, com as razões em qnc fundar a smt opinião. 

§ 24. Informar si algumas das contribnições ct"eatl<ts, on •1ne se 
crearnm, são nocivas ú rir1uez:t tios Estrulos r. eml.Jwaç:\!!1 •1 oCll 
tlcsnnvol \'imcnt•, ou pt•ogrc . ..;so. 

!:i 25. l't•opôt• as mcditL~s, quo julgarr•m cnndnc::mtc~ ao IIJellto
r.unento ú:~ :nlministração, arrecadação, tlistrilmi·;:'lo c coalaL•ill
dade tias rendas e bens da Unii'Lo. 

§ 26. Julgar em gl'á.o de recurso, e de accot'<lo com as pre
scripções leg:tes, as decisões d.as repartiçõe;; rgw lhes i'nl'em 
suhot•tlina(las, não compl'chen<lidas as Al!'awlr!~,~~. 

§ '27. Esct·iptur:n• e arrecadar todas as rendas até agot·a a 
c::trgo da Collectoria <la capital do Estado e qnaesrjller outras, •]ne 
de t'tlturo se ct·earern dentro tios limites fixados para as csta<;ões 
de arreca• !ação. 

§ 28. Exercer todas as outras atteibuições conferidas ás The
sou!'arias de Fazenda extinctas, com as excepl,'ões feitas pelo pre
sente regulamento. 

A':'t. 4.• Nos casos dos§§ 21 e 25 do arti,zo :mtocedente, as 
Delegacias Fiscacs eu viarão ao Thesouro onao Tribunal de Contas, 
conforme a competencia, com as indicaçõ~s, infot·mações e pro
postas, os documentos cornprobatorios dos factos uccorriJos, 
quantlo nelles se fundarem. 

Art. G." Ao <le!l'gado compete: 
§ 1.• Dirigir e inspeccionar os trabalhos da Delegacia e t!ecidir 

os negocias d:t competoncia della. 
§ 2." 1\fandar passar e su hscrover as certidões. 
§ 3.0 Dirigit• e fiscalizar immeJiatamente os tt•ab:-t!ltos e nego

cios a cargo e da competeGoir. tla Delegacia, e designar os em
progarlos que tkvam incumbir-se de axaminal-os, preparai-os e 
processai-os. 
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§ 4. o Nomear e llemittir os continuos e agentes de arrecadação 
e approvar as nomeações dos fieis do thosoureiro. 

§ 5.0 Acceitar a obrigação do tiel cumprimento de rleveres dos 
empregados da Delegacia e dos chefes das estações Lle arrecada
ção e dar-lhes posse. 

§ G.• Rubricar os livros da Repartição. 
§ 7 .• Dar o seu parecer, sempre que lhe for perlido, por es

cripto ou verlmlmente, a respeito dos negocios da administração 
da Fazenua. 

§ 8.0 Verificar os requisitos e condições legacs das fianças e 
hypothecas dos thesoureiros c mais pessoas que as devam prestar 
na Delegacia. 

§ 9. 0 Promover a cobrança dn. Jivida activa. fazendo extrahir 
e remetter ao procurador seccional as certidões ou quaesquer 
documentos em que se baseie o pedido, ou que comprovem o 
direito da Fazenda. 

§ 10. Ministrar ao procurador seccional todr~s as informações 
e documentos que forem necessarios para defender os direitos e 
interesses da Fazenda. 

§ 11. Cumprir as ordens, que lhe dirigirem os rliversos Minis
terios, a respeito dos neg-ocios da smt competencia e com elles 
corresponder-se directamente. 

As ordens, porém, relativas :'t distrihnição, angmento, rctlucção 
ou annullaç:io de creditos devel'üo ser transmittitlas por inter
media do :\linisterio da Fazenrb, pr~ra pvderem s0r cumpridas. 

§ 12. Fazer 11elas estações, qne lhe forem suborrlina las, a dis
trihuiç:"lo dos Cl'&l!itos aiJerto:; pelo 1\linistct·io ria F;lZOlltkt o fis
calizat· a sufl applicação. 

§ 13. Cumpt·ir·c fazet• cumprir as deliberações e orrlens das re
partições superiores, communicando-as por escripto ús cstr~ções 
qnc 1lcvr~m ter conhecimento tlelbs. 

§ 14. Vigiar que as bis tl:t Fncn1la sejam fielmento exocutatlas, 
solicitando ns providencias, que par.t esse fim julg-at· nece:;sa.rins. 

§ 15. Dar scmcstralmeute ao ministro da fnzen:la infornm
ções reservadas da ido~toida•le, assi,Jnidade, comportamento c 
estado tle sau1Ie tios empr·egat111s r la Delegacia. 

§ IG. Remetter ao Thosonro, no mrn seguinte no do encerra
mento de cada exercício, um r·elatol'io circum~tanciarlo dos tr;lba
lhos durante elle feitos, nos rliveesos ramos de serviço da com
petencia da Delegacia, oxpon•lo o estado em que se acharem e 
inrlicando as medid>tS que ontrm;let· conYeniente~, para melho
rai-os e a adminbtraçiio <la Fazcnrla rJm geral. 

§ 17. Levantae contlicto rle jnrbtlicçilo, nos termos lega~'s c 
nos cr~sos estabclecirlos em tliroito, c[lw.ndo :t Fazen·h Ferlct·ai ror 
intol'essada no processo. 

§ IH. Tr<tnsmittir ao minisln rla faz.}tlfla, competentemente 
inf.,rmados, todos os pa pr3is, reent·~o3 o req l!et·imeu to~ a presen
tallos sobt•e ne.~ocios da admini~tr<tçti.o ch Fazend•t Ger;d. 

§ l 9. Marcar prazo para entt••trcm em exercício úS empl'egados 
removirlos ou nomc&.tlo;; em commissti.o, que o não ti verem esta
bBlechlo em !oi ou regulamento. 



ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO 1285 

§ 20. Conceder licenças aos empregailos e exactores que te
nham entrado em etrectivo exercício de seu cargo, até um 
mez em c~uh anno, para serem gos.tdas dentro do Estado. de
vendo con::;ultar ao ministro dtt fazmlth nos casos cspeciaes ex
Lram·• \iiHl'io;,. 

§ 21. Decidir as questões que tiverem por objecto qualquer 
parte do domínio nacional, isto é, as referentes aos bens em que 
a RepniJiica tem domínio evitlente, nma vez que as mesmas ques
tões, pelas circumstancias do facto, devam correr pelo 11iniste
rio da Fazen1la. 

§ 22. Exercer as demais attribuições dadas aos inspectores das 
extinctas Thesourarias de Fazenda, com as limitações e excepções 
feitas pelo presente regula meu to. 

Art. 6.• O delegado fiscal serã. nomeado em commissão, e 
tirado dos empregados dos quadros da Fazenda, tt escolha do 
ministro. 

§ l." O delegado fiscal, nos impedimentos repentinos e pro
longados, será substituído pelo 1• escripturario mais antigo 
da Delegacia. 

§ 2.·• O empregado extincto, nomelJ.do para o logar de dele
gado fiscal, perceberá sómeute os vencimentos de e:xtinclo, si 
estes forem superiot•es ao marcado n:t tabella da Delegacia. 

Art. 7." Revogam-se as dbpo::;ições em contrario. 
Capital Federal, 30 de dezembro tle 1802. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser::edello C01·rêa. 

DECRETO N. ll95 C- DE 30 DE DEzmmrw DE 1802 

1\Ianda executar a nova tauella do numero c vencimentos dos empregados 
e opera.rios da secção de artes da Imprensa Nacional e 1l1J Di:1,rio 0/ficiul. 

O Vice-Presillente da Republka. dos Estados Unido3 do Brazil 
resolve quo se execute a tauella que a este acompanha, do nu
mero e vencimeuto3 dos empregatlos p, operarios da secção de artes 
da Imp1·ensa Nacional e do Diario Offkial, organizada do tJ.ccordo 
com o decreto n. 125 de 18 de novembt·o do corrente anuo, que 
augmentou de mais 40 °/o os ditos vencimentos. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
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Tabell<J. do numero e vencimentos dos empregados e operarias 
da Imprensa Nacional e do Dicwio Official, a que se refere o 
decreto n. 1193 C, desta data 

Ns. Lagares 

I Apontador geral. .......••................•..• 
1 Agente llo almoxarifado .........•......•..... 
I Chefe da revisão .••........•.•.•.•............ 
I Mestre da olllcina de composição .•........•.... 
1 Contramestre da mesma otncina .•.•............ 
I l\Iestr·e da otHcina de impressão ............... . 
I Contr.tme:;tre da mesma. oficinn ............... . 
I Mestre da •lo funrlição de t~·pos ............... .. 
l Contramestro da mesma oficina ............... . 
I Olllcial de stereotypia e galnnoplastirt ........ . 
I Mestre da olficin:t de set·viços 'lccessorios ...... . 
I Contramrlstre da mesma oficina •.............. 
I Clvfe do serviço r! c g-r;1vnra .....•............. 
I Chel'e 1lo se!'viço •lo impros~ão litltogl'<lpltica .... . 
1 Chefe do serviço de reparo de machinas ........ . 
I Chefo do serviço da expedição ................. . 
1 Ch~fe do serviço de pautru:ão ...•...........•.. 
I ~Ia,.l~inis.tt rio'i mott)J'c~ ....................... . 
1 C:II'JHIItCI!'O ••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
l Ch'3~<J rü revhão rlo Dirwio Oj;lciol, ...•........ 
I l'a~In:tdot· do Dia1·io Of;lciol ..............•••.. 
I Impressor mn.rlhinL.;ta .......•................. 

Vendmento 
annual 

2:520$000 
2:520~000 
3:024$000 
5:040$000 
3:696$000 
4:200$000 
:~: :iG0$000 
4:200$000 
3":024$000 
2:G8R$000 
4:200$vOO 
:1 : :l60$1l00 
1:201!$ ·tlO 
~::lG(I$000 
3::1GO~OOO 
:3:300$000 
: l : 0245;000 
2:f,'2fl:';!l00 
2::-,:20.~01)1) 
~:0:21$000 
:l:fi\)(i$000 
:l: :JG!J:)OOO 

74:256$000 

Nenhum:tgratilic:v;.-io pol'ceiJcl'i"io os emp1·eg-8dos e opera rios por 
serviço extraordinario, e, quando avbad'ls para qnalquel' sen-iço 
dessa m·qem tleixrtrem de comp:trecet·, sem '!lle justifiquem a falta 
de IU:Jnelra, a satisfazer a Administl·açfí•-', p::>nlerão todo o ven-
cimento do dia. -

Capital Fede!'al, 30 dcl dezembro tle 1802.- Sc1·;edello Corrêa. 
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DECRETO N. ll95 D- DF. 31 DE DEZE~mno DF. 1892 

D~t instrnCÇIIes para [1. execuçã.o (lt} !trt. 14. dn. lei ll. 12) n, flC 21 de 
novembro do co1·renl,~ a.nno. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estarlos·Uni<Jos do Braz;il: 
Consillemnrlo que a fazenrla de S;\nta. Cru?., como JJ()m que foi 

do l1:ürimouio publico da Coni:1, o r lo 1lominio f>l'i vadn d<i N:~•;'lo e 
como tal incluida entre os proprio::; n~cionacs ; 

Considerando que o tombamento e a adwinistr<1.ç:i.o do:-; rn·op;•ios 
nacionaes estão, e sempr·e estiver;<m, a cargo (Lt ll\l'ecto;·i:< 13er~u 
das l-tendas Publicas do Th0sonro Nncioual, aimh rptando :ooh a 
denominação de Contadoria Geral de 1-tevísão (art. '.!J ::\ ;>" da. lei 
de 4 de outubro de 1831. arts. 44 e fiO do regimento •ln ~!li de 
abril de 1832, decreto n. 73ô de 20 de novembro de 1850, arl. lG, 
§ 2"); 

Consi•lcran•lo que, mantendo este r2gimen o JWO\·cndo, no 
intuito 1lo nuxiliar a Direetori:t Geral das I~endas l'uhlicas, 
sob~c a ol'ganização •lo tomlin g<Jral, ::;ovcr:t vig·ilnn ·ia 0 pc•t·ma
ncntc inspecção de taes !Jens do domínio(\() i•.~t:vlo, U IIC<Teto 
n. 100 A, de :!8 de rlezemhro (\,, 188\J, creou o l";;·n· ''" í:el:,dor 
dos proprios nacionaes e regulou suas funr.çõrJs ; 

Consid0randoque não SA institlc;,, a. exclusão da i'azen•la <1A ~anta 
Cru;~, do regimen administr<ltivll tios bons nacion,:e:, r:u·a :1 fim 
<lo •~ontial-a ~in.~·ularmentn á in~pBc1;ão o 1lir·ecç.iio • lo adrnini~tt·:vlor 
da noc:nl:mloria da Capital Ferlnr·al, com ]Wejuizn d:t.; itlli'"l'tantes 
funcçõe~ rtue lhe impõe o regulamento tlarpwll:t IV)par·tiç-,., arre
cadadot'<l, promulgado pelo decreto n. 2551 (I•: 17 de lttnr<:•> do 
1860 e actos posteriores do Gol-cl'llo; 

Consi•lerando que, havendo o art. 14 da lei n. l2•i H e~taiJele
cido medi! la~ salutares sohre a rcmis~ão dos aforamentos e a con· 
versão dos arrendamentos dos terr·eno::; da rel'orio!t~ fazomla, 
torna-se necessaria a expediçiio de instrucçõcs jta!'a a su'l. r.om
pleta e immer.lhta execução : 

Resolve derogar o decreto n. 613 de 23 de outnltro (h 18Vl, na 
pa.rte que sujeitou a Superintendencia da ta.zemla do S.mh Cruz 
a Recebedoeia d:t Capital Ferleral, e determinar que pa~sA a re
ferida Superintcndencia a inspecção e arlministraçlo tb Directo
ria. Geral das Rendas Publicas do Thesouro Nacional, pela::;ecção 
dos proprios naciouaes, e mandar que, para execução do art. 14 
da lei n. 126 B, de 21 de novembro do correub anno, sejam ob· 
serva•las as instrucções que se seguem : . 

Art. 1. 0 No prazo de um anno poderão os fo1·eir·os rer[uerer a 
remissão dos foros a que estiverem obrigados. 

Paragr,tpho unico. No mesmo prazo deverão os arrenolatarios 
requerer a transformação dos arrendamentos em aforamento e 
leg;tlisar seus títulos os que tiverem aforamentos posteriores á 
lei de 25 d:) novembro de 1830. 
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Art. 2. 0 Aos foreiros, para remissão, se tomarit pnr hasc o fôro 
actual por 20 nnnos e mais a joia de 2 ~~"f., dessa impo. tancüt. 

Aos ;trr.~JHiat:trios, para se transrormarem em fordros, se to
mm·il. por base o arrend:•mcnto de 15 anno~ c m:,is a joia de 
2 ~.: ~; des,,n imp(Ht:..n<:ilt o o fôt·o ~orá do I~ pm alqueire on 
flarçilo 1le alqueire de 48.400m•, 

Par::g-rapho unico. Aos que requererem fOra do prazo do art. I•, 
a l.Jase para a remissão e para o aforamento, bem como a joia, 
será elevada ao dobro. 

Art. 3. 0 Os foreiros, cujos títulos forem posteriores ao decreto 
de 25 de novembro de 1830 e que no prazo de um anuo, depois da 
publicação dos editaes de chamada, não leg-alisarem seus títulos, 
serão considerados arrendatarios e as terrus serão vendidas, cor
rendo a indemnização das bemfeitorias por conta do ~•·rnprador. 

Art. 4. 0 Aos foreiros que não requererem a remissão do fôro 
no prazo do art. 1° e li v. 4° e que se encontrarem uos casos da 
Or·d. tit. 38 e 39, n. 1, será applicada a pena de eomrnbso. 

Art. f:..o Os requerimentos deverão ser dirigidos ao ministro 
d:t fazenda o entregues mt Directoria Geral das Remh.s Publicas, 
e na secção elos propri•>s nacionafs se ve>:>ilicarit a leg-alidade dos 
títulos o se designará o engeuhdrn para ler:mtar a re,poctiva 
pl:lJJta. (Ordem n. 22 de 16 de julho de 189·?.) 

Art. 6.° Concetlida a remisf:ão, aforamento ou Jeg-ali~ação do 
titulo nas hypotheses dos arts. 1" o 2", f:'erão ,.; respectivos 
títulos r..ssignados pelo director geral das rendas publicas. 

Art. 7 ." Por conta riu for·riro ''U :-~rrerHiaUl' io cnnerit n, tlos
peza com o pe,;soal neces::;ario pma a ItJCdir;ilo, o ::;erão pngos os 
emolumentos que competirem ao engenltdro, <lfl accordo com a 
tal:elln A. (Art. 8°, §§ )0 , 2° e 3', tlo regulamento do2:l •le outubro 
de 1891 e ordem n. 22 de lG dejulhode 1892.) 

Art. 8. 0 O serviço da medição o levantamento da planta 
cath1strai d:t fazenda de Santa Cruz fica dividido em duas secções: 
a primeira eomprehenderá todos os terrenos situados no 111unicipio 
dct Cnpital Federal e a segu111la os do E~tlvJo d(J Rio de .Taneiro. 

Art. 9 o O engenheiro, zeL•dor dos proprios nacionaes, pro
porá ao director gera I fias rendas publicas, afim de serem 
nomeados pelo mini~tro da fazenda os engenheiros precisos para 
a execução dos serviÇos a que se rerere o artigo antet·edente. 

Art. 10. Carla medição constará de planta e memorial em 
durlicata. 

Art. 11. Na planta serão especitlcados : 
a) as altitudes relativas de cada marco e a confurmação orogra-

phica approximativa do ter·reno ; 
b) as constr·ucções existentes, com indicação de seus fins ; 
c) os vallos, cercas e muros divisorios; 
d) as aguas princip<~es que banharem a propril'!•lade, com deter· 

minação de 8eu volume ; 
e) a indicaçã•> das culturas existentes, dos pastos, campos, 

mattos, capoeirões e alagados ; 
f) os nomes dos confrontantes, com indicação da extensão e 

linhas de divisa; 
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.rJ) a~ estrauas geraes e partirulares, com ucclnraçi'io do Joc:;~1 a 
que se dcstin::nn. (Decreto n. 451 B, de 31 de maio de 1890.) 

Art. 1~. As c~calas das plant:ls serão regulada~ pela tauella B 
o feitas un.a m:1 papel c·1rtfío n ouh·a em Jl<lpel de cópia. 

AJ·t. 13. O;;; merr.m·iaes, qne dovem ter no cabeç:dlw em Jettr<t 
bem le;:\ivel a área da propriedade mellírl<l, o nome do foreiro ou 
arrenrlatario e o local, constu1·ão de tres partE-s-perímetro, der
rota c observações: 

a) na primei!'a parte será. descrípta a figura geometrica do 
terreno e o numero de metros do perímetro, tudo por extenso ; 

b) na derrota vira, tanto quanto possível, o extracto da cader
neta das operaçõ<Js de campo; 

c) as observações serão as mais minuciosas pos;;iveís, tlamlo a 
natureza geologica, o volume das agnas, a conformação urogra
phica, a especie botanica, os vestigios e especies mineralo
gicas, etc., os confrontantes e tudo quanto tiver sido annotado 
no campo. 

Art. 14. 0:; memoriaes e JÜantas serão a&signados pelo enge
nheiro th secç.ão, sendo que aquel!es trarão as assignaturas dos 
confrontantes, explicando-se o motivo tla falta •los que os não 
llflsigna rem. 

lit•t. 15. ;\,; catlemotas tlo campo, ú pr•opoi'ção tias medições, 
anth 'ntieada~ pelo engenheiro dn ;;ecçãn, serf"tu enviadas á lliro
ctoria Gct·al das Rendas Publicas, e de cinco em cinco rumo~ reco
lhidas ao archivo do Thesouro Nacional. (Art. 20 do rcgnla
mento de 23 de outubro tlo 1891.) 

At·t. 16. Aos engenheiros de mnlms ns secções comp •te: 
a) fazer· o cadastt·o de su:t secção, a proporção ttue !orem eife

ctu 1das ns medições ; 
b) cõmmunicar l\0 ·dircctor geral das rendas publicas, sempre 

que no cadastro for descoberta um<\ área devoluta, com declara
ção 1la quautidatle, local e confrontações ; 

c) entregar, no pr;1zo de tres mezes, depois de findos tmlos os 
seus trabalho~, o memorial e a planta da ilrea da sua secção, sem 
designação do cadastro, e em duplicata, sendo esta na escala de 
1:100.000, e tres exempl'ares do cadastro na. escala de 1: lO .000, 
sen•lo dous em papel cartão e um em papel de cópia, podendo di
vidil-o em q ua.tro. 

Art. 17. O engenheiro dn. secção poderá ter tantos ajudantes 
quantos julgue necessarios, sendo, portim, responsavel pelos tra
balhos, que tambem assignara. 

Art. 18. Os casos não pr•wistos serão regula•los pelos 1lecretos 
n. 451 B tle 31 de maio de 1890 e n. ül3 do 23 do outuLro de 1891, 
e instrucções de 30 de outubro de 1891, que não estiverem om 
oppnsição ao presente regulamento. 

O l\linbtro de Estado dos Negocies dv Fazend:.t assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 31 de dezembro do 1892, 4° (la Re1mblica. 
FLORIANO PEIXOTO. 

Serzeclello Corrêa. 
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TABELLA A 

ÁREA 
Pil.E(_'OS 

DE A 

o 774.400,oom• 20$000 Por alqueire ou fracçiio, 

774.400,oom• 2.420.000,00m! 10SOOO Idem. 

2.420,0Q0,0:)ID 2 ················ 5~000 Idem. 

Capital Federal, 31 de dezembro de 18<J2.- Sc,·zcdello COJ·!"f,t. 

TABELLAB 

ESCALAS 

DE -~ 

1:1.000 ........................... . o 23.000,001112 

1:2.000 ........... , ............... . 25.oot,00"12 ;:;.ooo.ooo,oom• 

1:5.000 .... ,....................... 5.000.001,00m 2 10.000. 000,00"12 

i: 10.000........................... 10.000.001 ,00 11
" 

Capital Federal, 31 de dezembro de 1892.- Sc,·:;edello Co,·rea. 

~1:/' :A:/'I:I"oJJ 
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DECRETO N. 119ô-DE 31 DE nv.z1mmw DE 1892 

Declara desligrula ela Administração Federal n. In!'tpectoria de llygicnc rlo 

E<ha•lo de ~Iatto Grosso. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
à vista (10 disposto no decreto n. 438 de 11 de julho do anuo 
passado : 

Decreta: 
Fica, (1esliga,rla rla Administração Federal a Inspectoria de 

Hygiene 110 Estado de Matto Grosso. 
Cltpital Federal, 31 de dezembro de 1892, 4° da I:.cpuhlica,. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fcnwndo Lobo. 

DECRETO N. 1197 - DE 31 DE DEZEMilRO DE 1892 

O Vice-Pre,;idente da, Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando tia autorisação que lhe confere o art. 3", n. !li, da lei 
n. 26 de 30 de dezembro de 1891, re~olve approvar para o 
In~tituto Nacional de Mnsica o regulamento annexo, assignado 
pelo 1\Iinisteo de Estado Dr. Fernando Lobo. 

Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 31 de dezembro de 1892, 4" da ltepublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 

Hegulamcnto do Instituto Nacional de Musica 
de que trata o decreto n. 1197 desta data 

CAPITULO I 

DOS FINS DO INSTITUTO 

Art. I. • O Instituto Nacional de Mnsica, tendo por base o 
ensino completo da mnsica em todos os ramos da arte, destina-se 
a formar instrumentistas, cantores e professores de musica, mi
nistrando-lhes, além do uma instrucção geral artística, os meios 
praticas de se habilitarem á composição, e a desenvolver o bom 
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gosto musical organiz tnrlo grandes concerto;; onde sejam ex
ecutadas as melhores composições antigas e modernas com o 
conrurso dos nlnnmos por elle cduc~Hlos. 

1\.l't. 2." Terão admissão os nacionaes ou estrangeiros, de 
am!;os os sexos, nH:>tliant.e u1n:L C<Hltril>ni~ão nnnua I p:tg:t no 
Thesour·o Nacional e segundo o curso quo desejarem frc<ruentur. 

Puragt·apho unico. O ensino poderà ser gratuito para os que 
demonstrarem carencia de recursos. 

CAPITULO li 

DO PESSOA!, E SUAS ATTRIBUIÇÕJilli 

I 

Do director 

Ar·t. 3.0 O Instituto ficarit sou a superintcnrlcnci:1 •lo nm di
rector nomeado por decreto. 

Art. 4. 0 Ao director, que deve ser um profissional de merito 
reconhecido, podendo ser um d·>s professores do estnhdecinvnto, 
sem prejuízo da regencLt de sua cndeira, compete, além das 
attrihuições mPncionadas em diverso~ artigos deste regulamento: 

I. A llirccção arti~tica e administratint do Iustituto o a in
specção do ensino; 

li. Propór a nomeação dos professores, dos a•ljnntos, do 
secretario, do econorno e das inspectoras de alumnas, e bem 
assim designm· o professor que o deva sub:;tituir na parto artistica 
em caso de impedimento; 

I li. Nomear os monitores propostos pelos professores; 
IV. Or;raniztr os programmas de ensino, ouvindo carh um dos 

professores; 
V. Estabelecer o hora rio dns aulas; 
VI. Observnr e ti1Zer cumprir as disposições deste regula

mento e do regimento interno; 
Vll. Convocar todas as reuniões do conselho e do corpo do

cente, IJI!an<lo oj11lgar necessar·io; 
VIII. Nomear todas as commbsões para os exames e concursos 

e organizar os competente~ programmas, de accorJo com os pro
fessores das differentes aulas; 

IX. Presidir· todas as reuniões do conselho, os concursos, os 
exames e quaesf)uer reuniões ordinurias ou extraordinarias; 

X. Nomear o acompanhador, a ajudante de inspectora, o 
guarda-portão e os serventes, e demittil-o3, quando julgar con
veniente; 

Xl- Assignar e rubricar todos os livros de escripturação, 
papeis, diplomas, attestados, contas, folhas de vencimento e 
informações ao Governo; 
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XII. Apresentar ao Governo, depois de terminados os tra
balhos do anno, um relatorio do estado do est;tLelec-imento, no 
qual propor/\ as medidas que julgar neces~arias a lloa ordem e 
às ·~xigencias do ensino; 

XIII. Formulnr e propôr a approvação do ministro o orçamento 
annual; 

XL V. Propô r ao Governo a celebração dos contractos a que 
allude o art. 15. 

II 

Do pessoal administrativo e economico 

Art. 5.• O pessoal administmtivo e rconomico compor-se-ha, 
além do clirector, de um secretario, nomeado por docrdo, do um 
amanuense, um economo, um inspector e duas ins[H'cloras de 
alumn.,s, e um continuo, nomeados por portaria do mini::;tro. 

Art. 6.• São deveres do secretario: 
I. Substituir o director na 11arte atlministra tiya o economic..'t 

no impedimento deste ; 
I I. l~ncarregar-se de to•los o_;; livros de registro o matriculas; 
Ill. ,\ssignar por ordem do director todos os avbo;; pnblicos; 
I V. Re1ligir e expedir toda a correspondencia do Institnto e as 

ordens rlo director ; 
V. Organizn.r a folha do pesso:tl do Instituto e as contas das 

desper.:ts, convenientemente documentadas, afim Llo serem pre
sentes ao director; 

VI. Passar, a vista do despacho do director, as ccrthlõe3 que 
forem rerpwritlns; 

Vll. A,;sistir a todas as reuniões do corpo docente e do con
selho, lavrar as respectivas acta::; e lektil nas s, s"J8::; seguinte::;; 
po,len<lo, por indicação do i1ir·ector, usat· da palaYrn par't escla
recimAnto do objecto em •liscussã.o, sem direito de voto; 

Vlll. Encerr·ar o livro <le pre~ença de to<lo o pc::;soal; 
IX. Lavr.tr os termos de exames e concur::;os; 
X. Ter em boa ordem a bihliotheca, o archivo e o museo, 

cuja :vlmini:;tração l!re compete, organiur c.J.talogos e rela
cionar os nhjectos existentes. 

1\ rt. 7. o São deveres do amannense : 
I. Auxiliar o secretario na escdt,turação e em twlo fJllanto 

este lhe or·<lenar ; 
lI. Zelar· pela conserv<tção do archivo, lliblioth0ca e museo, 

Se!<llll<!o :IS r)l'eS~ripções qtW lhe J'orern lh\IJaS pelo sccr•etario j 

lll. SniJstituir o seeretario em suas faltas e impe<limcnlos; 
IV. Fazllt', annnalmentc, auxiliado pelo economo, o inven-

tario de to<lo~ os movei:; c utensílios •lo Instituto. 
Ar!. 8.0 ;;ão deveres do cconomo : 
I. Manter a disciplina no estallelecimonto; 
I I. Admo3~tar os alumnos que se desviarem das boas normas 

de cililidade, communicanuo ao director, em caso de reincidencia 
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ou de gmvidade, a natureza dessas faltas para applicaçoito das 
devidas penas. Dentro das aulas, porém, ~ó n:t :•usenci:t dos 
respectivo~ professores, exercerá os seus deveres poliehles ; 

I li. ConserTar em asseio totlo o edilicio, Lem como a mouilia, 
instrumentos e mais ohjectos sob sua guarda ; 

IV. Fazer as dcspezas miudas r1ue forem autorisadas pelo 
director; 

V. Cumprir o que lhe for determinado pelo director e pelo 
secretario ; 

VI. Auxili~.r o ~manuenso na confocção do inventario de que 
tt·ata o n. ·1" do art. 7°, gnardando uma cópia :wtlwntica; 

VII. Exigir· <lo continuo, gu,tnh-porlão o sorveutos o cum-
primento de seus devc•ros ; 

VIII. !Jistl'iltuir o an·ecadar as musicas 1ws diversas clasc'CS. 
Art. D:J S:1o d·:vet•os <los in~pectoros de aluamo-;: 
!. Estar presentes <lurante todo o tempo em qno funccionarom 

as aulas freqn·Jntadas ]Jelos alunmo~ e a tOllos os actos a. que 
estes tenham de cowparecer; 

li. Atlmoesbr o..; ;J.!nmuos, qu:wrlo e~tes procederem irregu-
hrmente, cornmunicamlo ao diredo!' as falbs mab g-raves; 

li!. llt'l-;i,Qna;· ú ajudante o servit;o que lhe cotnpc;te. 
A?.'t. 10. Sito devores do continuo: 
Cnmprit• todas as ordens que lhe forem trunsmittidas pelos 

seus superiores. 

III 

Do pessoal docente 

Art. 11. Os professores o adjuntos formam, com o diroctor, o 
corpo docente. 

Art. 12. O numero de professores e arljuntos estará sub::mli
nado its exig<mcias do ensino e ao numero de alumnos. 

Art. 13. Os profüssores o o:;; a.•ljuntos serão nomeados por 
decreto, solJ proposta do dit·octor. 

Art. 14. Os atljuntos serão indicados ao director pelos pro
fessores a quem tiverem <I e coadjuvar. 

O director, si npprovar a indkação, fará ao ministro a pro
posta tle nomeação. 

Art. 15. Qnanrlo houver conveniencia em que os professores ou 
adjuntos sejam contr:tctado,, quer uo paiz, quer 110 estrangeiro, 
o directot• solicitará do mini;;tro autorisação para cclebr·ar os 
respr!ctivos contractos, no primeiro caso, ou que proYidencie no 
sentido de serem devidamente realizados taes contractos, no 
segundo caso. 

Art. lG. Cada um dos professores ou adjuntos e obrigado : 
I. A ensinar de accordo com o prog-ramma ; 
li. A dar o numer•o do lições que lhes forem indicadas pelo 

regimento interne, ás horas designadas no ltorario; 
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111. A completar as horas de lição marcadas no horario desde 
que a sua classe seja ft·equentada por mais de um alumno; 

I V. A dir·igit· as classes ue couj uucto par~t que for designado 
pelo uirector j 

V. A eu carregar-se da uirecção das sessões do orcltcstra 
quando para isso i'Ol' nomeado pelo tlirector ; 

VI. A contemplar em cada lição todos os alumnos de sua 
classe; 

V li. A manter na aula a precisa disciplina, admoestar os 
almnuos qno commcttcrem faltas, reprcliemlel-os convenionte
mente e impC:w-l!Jes, con rormn o;; dolictus o a:; circnm~taucias, as 
vctms que estiverem na sna alçada; 

Vlll. A apresentar mensalmente ao director ns notas da fre
qnencia, appliraçiío, nproveitamento e compoPtarncnto dos alu
mnos de sua classe ; 

IX. A cump<lrecet· ás reuniões orllinnrias e extmorrlin:nias, 
aos exames u <lOS concursos para que for nomcarlo, o :tos actos 
solemnes do Instituto; 

X. A zo\:"\r pela. conservaç-ão rlos instrumentos tlo sua clnsse. 
Art. l7. O professor ou ad,junto que for encarreg-ado pelo 

director de Jecr:ionar extraordinariamente uma. clas~o de ~oll"ojo, 
perceberá a gr·atilicação addicional de um conto de róis. 

Art. 18. ::-:ão obJ·igações especiaes dos professores: 
I. Reunir-se de tres em tres amws parn. elegerem os cinco 

prore~l'ot·es quo •l<'Vet·iío li1zm· parte •lo conselho; 
li. Exit-!·it· do:-; ad.jnntns, sem; auxili~rcs, a exactn. obsorvancia 

do prograunn:t de ensino ; 
III. Propô e ao director a demissão do a•ljunto do seu curso, 

quando este não preencher devidamente as funcções do seu cargo; 
IV. Propôr ao dircctor a nomeação de monitores, quando con

viee a sulillivisão de nma clas:;e do sen cu!'~n; 
V. Fomccer :10 dircctor, terminarlus os trahal h os do anuo 

escolar, uma relação dos ~ous alumnos, clas~ificando-os nas 
épocas que terão rle cursar no anno immediato, afim de regulari
sar-se o pngamento de matricula. 

IV 

Do pessoal de nomeação do director 

Art. 19. O acompanlJUdor, a njudante de inspectora, o guarda
rorti"w e os serventes serão nomeados pelo director. 

Art. 20. São deveres do acumpanhador : 
l. Assistir ás cbsses determinadas pelo director, fazendo os 

acompanhamentos de piano e de harmonium ; 
li. Auxiliar o secretario nos serviços da bibliotheca e do 

archivo, e fazer as cópias musicaes que sejam necessarias ; 
Ill. Distribuir e arrecadar as musicas nos ensaios e concertos 

do Instituto. 
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Art. 21. A ajudante de inspectora cumprirá as ordens que lhe 
forem dadas pelas inspectoras. 

Art. 22. Ao guarda-portão compete : 
I. Abrir e fechar o eJificio do Instituto ás horas regulamen ~ 

tares todos os dias em que funccionarem as aulas e em tempo 
de fel'iLIS e feriados, quando as':lim lhe for determinado pelo di~ 
rector ou secretario ; 

II. Conservar-se na portaria e della não aus3ntar-se sem auto
risação do directot• ou do secretario. 

Art. 23. Os serventes cumprirão as ordens do todo o pessoal 
do lnsti tu to. 

CAPITULO lii 

DO CONSELHO 

Art. 24. Será constituído um conselho format]o do tliroctor, de 
cinco professores e de tres membros honorarios e3colhido::; entre 
os artistas dos mais notaveis residentes na Capital e estranhos ao 
Jus ti tu to. 

Art. 25. Os professores, membt·os do conselho, serão eleitos 
pelo corpo docente, nos termos do art. 18, n. 1. 

Art. 26. Os membros houor~rios serão, sob proposta do dire
ctor, noinca1los polo ministro. 

Art. 27. O conselho fun-~cionará: 
I. Antes da abertura das aulas c depois dos cxnmes de admis

são provisoria, para resolver ~obre a atlmis~ão do alumr..os aspi
rantes nos C<ISOS do tll't. 5fl ; 

li. Depois dos concursos, para deliberar úccrca da concessão e 
distribuição dos premi os ; 

I li. To1las as vezes quo o director o convocar por ns>im o jul
gar noccssa!'io. 

Art. 28. Em cnsos oxtraordinarios e urgentes o conselho 
poder·á ser igualm,mte consultado por circular do llirector, na 
qual será exposto o objecto da consulta. 

Cada um dos membros assignará a circulai', antecedendo á 
Dssignntura a sua opinião sobro o caso para que é con;;nltarlo. 

Concor·tlamlo todos, fará a circular parte tlus tt·ab:dhos da 
reunião mais proxinn e será inser·ida na respectiva ~lcta; não 
sentlo un;~nime a opinião d >s membros do con~dho, sorit este 
convocado p:1r:1 di~cutir e resolver. 

Art. 20. Ao r:onsolho compete, além do que llca expresso nos 
ns. 1 e 2 do art. 27: 

I. Applicar ns penas 4" e 5" como determina o nrt. 109 nos 
\imites do regulamento ; 

ll. Assistir ao acto solcmne d1. distribuição uos premias. 
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Art. 30. Não poderá funccionar em sessiío o conselho quando 
falte a maioria dus professores que delle fizerem parte ; con
shlerar-se-ha, porém, f'onstituido e como tal podera funccionar, 
mesmo com ausencia de todos os memb1•os honorarios. 

Art. 31. Os membr·os honorarios terão por dever comparecer 
ás se.:;sões ordiuaria~ e extl'Uorrlinarias do conselho e aos actos 
solemnes do Instituto, e farlo parte das commissões julgado'
rus, quando par.t isso forem notne~Cios pelo director. Conside
rar-se-ha vago o Jogar do membro honorado do conselho que por 
duas vezes deixar de comparecer ou se recusar a qualquer da
quelles ser-viços sem .instilicar· impedimento . 

.1rt. 32. O conselho termiuará a sua com missão no fim de 
tres ann JS. Findo este prazo, o corpo docente procederá a nova 
eleição, pode11'lo re ~ leger os mesmos professores. Os membros 
honomrios permanecerão em o novo conselho emr:~uanto o Go
verno ojulgar conveniente. 

CAPITULO IV 

DO E:of."ii'IO g DA FllE!JUE:\'CIA 

Art. 33. O ensino divide-se em seis secç-ões abrangendo ol3 
seguintes cursos: 

I - Secção elementar 

l. o Curso de tlwori l elementar -Em uma época de um anno, 
comprehendendo o ensino rudimentar de theoria musical ; o sol
fejo e calligl'aphb musical ; 

2. o Cur·so de solfc'jo indivirlual - Destinado aos alumnos de 
canto a solo e aos que não purlerem frer:tucntar o curso prepara: ... 
torio de canto-chornl por se acharem na época da mudança de 
voz- em duas époC;lS de um anno cada urna, a saber: 1• época, 
corltinuação d 1 doutl•ina elem·•ntar rh musica; pr·imeiros sol fejos 
entoados e rylhmicos val'indos; dictados de entoação e rythrnos 
sepat·adamente; 2" época, recapitulação da dout'f'ina musical e 
primeiros rudimentos de theoria de harmonia; solfejos gra
dativos; tr·an;;posição pl'atrca; dictados de entoação e rythmo 
simullaneos; leitura á pl'imeira vista. 

li - Secção VOCll 

1. • Curso prep>~.ratorio de canto-chorai - Em duas épocas de 
um anno cada uma, comprehendendo: )a épor.a, continuação da 
doutri ua elementar da UJ usic •·; primeiros solfejos entoados obser
vando uma bo<t e•ni~são de vo1. ; rythmos variados; dictados de 
rythrno e de entoação separad·tmente; exerciciós de córos a duas· 
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partes ; 2" época, recapitulação da doutrina. musical e primeiros 
rudimentos da theoria de harmonia; so11e,ios mais difficeis a muitas 
partes; canto a varias partes de estylo rigoroso c livre atten
ilendo a uma boa pronuncia ; transposição pratica ; dictados de 
entoação e rytluno simultaneos ; leitura á primcir:t vista. 

2." Curso de canto a solo- Em tros épocas de dous per iodos 
cada uma. Formação da voz até ao aperfeiçoamento na execução 
de todos os generos, observando uma dicção clara e sentida. 

III - Secção instrumental 

1." Curso de teclado- Em uma época do tres poriodos. Ensino 
elementar de piano, obrigatorio para os cursos llc canto e de 
harmonia. 

2." Curso de piano -Em tres úpocas de tres períodos cada 
uma. Desenvolvimento technico desde os estudos elementaras 
ató ao aperfeiçoamento da execução dns melhores composições 
antigas e modernas ; esmero na. interpreta•;ão dos diversos es
tylos. 

3. o Curso de orgão - Em tres épocas de dons periodos cada 
uma. Conhecimento da estructura do orgão, desenvolvimento 
technico até á execução perfeita de grande fuga. e improvisos 
soiJPo themas dados. 

4. o Curso de harpa - Em tres <)pocas lle tlons per iodos cada. 
uma. 

5." Curso de violino - Em tres épocas, sondo as ,Jua.s pri
meiras de tres periodos e a terceim de dons. 

6.• Curso de doloneello- Em tres épocas, senuo as unas pri
meiras de tres per iodos e a. terceira, de dons. 

i." Curso de contrabaixo- Em tres epocas, sendo as duas 
primeiras de dons períodos e a terceira. de um. 

s.• Curso de flauta- Em tres épocas de dons periodos cada 
uma. 

9." Curso de oboe - Em tres épocas de dons períodos cada. 
uma. 

10. Curso de clarinete -Em tres épocas de dons períodos cacla 
uma. 

ll. Curso de fagote - Em tres épor.as do dous períodos cada. 
uma. 

12. Curso de trompa - Em tres épocas de dons períodos cada 
uma. . 

13. Cm·so de clarim - Em tres épocas de dous periollos cada 
uma. 

14. Curso de trombone -Em tres epocas de dons 11eriodos 
cada uma. 

Ensino completo de todos os instrumentos rle orc1Jestra, desde 
os estudos iniciaes até á resolução pratica de todos os problemas 
de musica instrumentral a.pplicaveis a cada. um dos cursos. 
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IV- Secção preparatoria e complementar de composição 

I.• Curso de harmonia e acompanhamento -Em uma época 
de quatro períodos comprehendendo o estudo do harmonia 
theorica e pratica, escripta e ao teclado. 

2.• Curso de contra-ponto e fuga- Em duas épocas de um 
periodo eo1da uma, a saber: 1 • época, contra-ponto ; 2• época, 
canone e fuga. 

3.• Curso de composição- Em uma época de um anuo, instru
mentação, fórmas e leiturn. de partituras. 

V - Secção litteraria 

Curso de historia e esthetica da musica - Em uma cpoca de 
um anuo. 

VI - Secção de oonjuncto 

1. • Curso superior de canto-chorai- Execução de composições 
antigas e moàerna~ dos g-enero;; sacro e profano. 

2." Cur;;o de conjuncto instrumental - (Classe de OJ'chostm) 
para os alnmnos dos cursos de instrumentos de orchc:;tra. 

3.• Curso de musica de camn.ra com piano- Para alumnos 
dos cursos de piano e de instrumentos de arco o de sopro. 

4.• Curso de musica de camara para instrumentos de arco
Para alunmos dos cursos de instrumentos •lc nrco. 

Art. 3!. Será indeterminado o tempo tle freqnencia om todos 
os cursos da secção de conjuncto. 

Art. 35. O prog-ramma de ensino de cada um dos curso;; será 
estabelecido pelo director, ouvindo para isso os ro~pectivo::~ pro
fe~sores. 

Art. 36. A frequencia dos alumnos nos difrercntes cm':;os será 
de numero illimitado nos cursos de theoria element:~r, de c:mto
choral (curso preparatorio e superior) c de historia e Astlwtic:t da 
musica ; de vinte, em cada uma das épocas do cnrso de sol fejo 
individual e no curso de harmoni.1 e acompanhamento; ele doze, 
no cUt'So tle contr·a-ponto e fuga ; de oito, em cada nrna. das 
classe,; dos cursos de canto a solo, teclado, pi:lno, harpa, vi01ino, 
violoncello, contrabaixo, flauta e clarinete ; de oito, nos cursos 
reunidos de oboe e fagote e nos de trompa, clarim e trombone re
unidos ; rle seis, no curso de orgão. 

Art. 37. O director, <le accordo com os respectivos professores, 
designn.rà os alumnos que devem tomar parte nas sessüe3 tle 
conjuncto. 

Art. 38. Por indicação dos respectivos professores, alguns 
a1umnos adeantarlos do curso de violino, flauta, oboe, cL1rinetc, 
fa.gote e trombone fitrão exercícios especiaes, os do primeiro 
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no destes cursos, na violeta, os do segundo em flautim, os do 
tercoit·o no corne-inglez, os uo quarto em corrle hasset ou no 
clarinete baixo, os do quinto no contra-fagute e os do sexto no 
bass-tuba. 

Art. 39. O alumno, no acto de inscrever-se para qu:tlquer dos 
cursos de tromp:l, clarim, ou trombone, declarará por qual dos 
systemas opta, si pela trompa lisa ou de pistões, si pel" clarim 
liso ou de pistões ou cornetim, si pelo trombone de varas ou de 
pistões, não ficando impedido de, caso o professor o julgue con
veniente, fazer exercícios em instrumento de systcma diverso 
daquelle TJOr que optou. 

Art. 40. Cada professor, de accord<1 com o 1lirector, p:1derá, 
si for indispensavel, subdividir as classes e con!htr a regencia, 
~ob sua responsabilidade e vigilan<!ia, aos monitores, que serão 
de preferencia escolhidos entre os alumnos que se distinguirem 
nos seus estudos. 

Ao monitor que bem servir durante um anno será concedido 
um premio do valor approximativo de 200$ ou em um instrumento 
ou em obras musicaes ou de litteratura musical, ou em 1linlteiro. 
Em documento assignado pelo director e TJelo respectivo pro
fessor serão assignalados os serviços prestados ao Instituto pelo 
mesmo n.lumno. 

Art. 41. O;; alumnos dos cursos de canto a solo e instru
mento3, excepto de teclado, poderão, desde que fUI·em classifi
c<~.dos na ultima época de um daquelles cursos, requerer ao 
director permissão pam assistirem às lições do seu curso nas 
classes elementares, a!im UO habi!it.trem-se à 110il1e<lÇ1iO de 
alumnos auxiliares. E8se requerimento ueverá ser acompanhado 
do de a•lmissão ao curso de harmonia. 

Art. 42. O candi1lato a alumno-auxiliar deverá ser chamado, 
pelo encarreg-ado da classe onde for assistente, a lec<,~ionar em 
sua presença, durante todo o anno, a um alumno •le I a época. 

Art. 43 Reconhecendo o encarregado da classe aptidões 
especiaes no candidato a almnno-auxiliar, farit a necessaria par
ticipação ao professor do curso; este a tt·ansmittira ao uirector 
que, veriticando-as, podera eiTectuar a competente nomeação. 

Art. 44. O alumno-anxiliar devera sem interrupção continuar 
a leccionar o mesmo alumno na classe elementar omle é assis
tente. 

Art. 45. Só será admittido um alumno-auxiliar, ou um candi
dato a alumno-auxiliar em um:\ classe cuja frequencia for de 
quatro ou cinco alumnos; serão nella aumittülos tlous, si a 
frequencia for maior de cinco alumnos. 

Art. 46. O alumno-auxiliar substituirá o professor, adjunto 
ou monitor encarregado da classe, nas suas faltas ou impedi
mentos, leccionando os alumnos de primeira é~oca. 

Art. 47. Dada a vaga de um monitor, sera preenchida pelo 
alumno-auxiliar que reunir maior somma de requisitos em seu 
favor. 

Art. 48. Completo o numero de alumnos em uma classe, serão 
nella admittidos ouvintes até ao numero de quatro, com tanto que 
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esses ouvintes tenham os requisitos necessarios para poderem 
frequental-<t. 

A pt·imeira vaga de alumno effectivo sera preenchiJa pelo 
ouvinte de maior aptidão e as.,;iduidade. 

CAPITULO V 

DOS ALUMNOS, SUA ADMIS!'ÃO E MATRICULA 

Art. 40. A admissão inidal de a! um nos é sempre provisoria. 
Art. 50. A matricula para a admissiio eiTectnar-se-ha na 

secrebrb do Instituto nos dias uteis de 15 de fevet·eiro a 15 
de março. 

Art. 51. O candidato á matricula, sendo tle maior ida,Je, 
deverá requerer ao directoP para ser admitti•lo no Instituto on 
para insr-rcver-se nos exames de admissão provisnl'i:t, rlecl:1rawJo 
o curso que pretende e3tndar, a sua nacionalidade, naturalidatle, 
filiaçãi} e residencia, e juntar a sua cer·tidão de idade e um attes
tatlo fJne prove ter sido vaccinatlo dentro de rn·azo não superior 
a dnco armas. 

Par·agr·apho nnico. Si o can•lidato C:lr tle menor irlad<', dovcrit 
o reqn~JI'Í!ll' ntn S()t' f,>ito por sen pa() ou por {J()S~oa ('Oillpetente
mento nntr>ri~flrla. 

Art. 52. A inscl'ipção pam os exames de :vlmissfio JH'Oviso!'ia 
será n hcq·ta em I !le março fl eneeJ·r·acl:t em 15 do mesmo mez. 

Art. 53. Os candidatos fJUC deoejarem seguir· qu:d']ucr do~ 
cur::;os, oxeApto o de theori:t elementar, 1leverão concorrer aos 
exames de tvlmbsão, que ser·ão e tTectuaoJo::; na ultima quinzena 
de ma1·ço. 

Art. 54. Não podet·a ser ndmittido como nlumno: 
I. O candidato estrangeiro que não conhecer a língua portu

gueza; 
I!. O candidato que não for dotado de uma constitniçiio phy

sica adaptada ils exigencias do estudo ; 
li I. Todo aqnclle que tiver menos de 0 annos 1le irJnde ou 

mais de 25, conforme o cur::;o a que se destiuar c a instrucção 
musical que já po8suir. 

Art. 55. Em cnsos extraordinarios, o conselho resolvc,rá sobre 
a admissão do candidato de idade menor ou maior do que a 
estabe!Pcida. 

Art. 56. Compete ao director admittir os can•lid:üos aos 
cursos de so!ftJjo, de teclado, de harmonia, de compo:::ição e de 
historia o estheti,.a. • 

· Art. 57. Não poderá ser admittido no curso em que houver 
requerido matricula o alumno que não tiver os preparatorios 
exigir!nc; no rf!Zinwnto interno para esso curso e ']ne não tenha 
sufficiente instrucção litteraria, apresentando documentos que o 
compwvem, a juizo do director. 
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Art. 58. Approvado nos exames de ãdmissão provisoria, o 
candirlato serú admiltido e classificado como alumno-aspirante. 

Serão i::;-tmlmente classificados os alumnos que forem admit
tidos pelo t!irector em virtude do estabelecido no art. 56. 

Art. 50. Verificando-se que o numero de candidatos approva
dos é inferior ao das vagas de cada classe, podera o director 
admittir como aspirantes os que pretenderem cursar as aulas 
do Instituto, embora não tenham concorrido aos exames de 
admissão pro viso ria. · 

Art. 60. Todo o alumno-aspirante que durante os quatro pri
meiros mezes não patentear ou confirmar as suas aptit.lões musi
caes, não poderit continuar os estudos no Instituto. · 

Art. 61. Os alnmnos aspirantes serão definitivamente aLlmit-
tidcs segnmlo as provas de apr·oveitamento que derem nos ex
ames annuaes. 

Art. 62. O alumno que obtiver admissão de!lnitiva pagara 
annualmente uma das seguintes taxas: 

De G:~ para os cursos de solfejo individual, canto-C'horal (curso 
preparatorio), cnnto-choral (curso superior), teclado e para a 
primeira época tlos cursos de violino, violoncello, contrab.tixo e 
instrumentos de sopro; 

De 6~ para o curso de harmonia e acompanhamento o para a 
primeir;\ época dos cursos de canto a solo, piano e lmrpa; 

De i!) para: •. segunda época dos curso:; de violino, violoncello, 
contra baixo c instrumentos de sopro; 

De 8$ para a segunda época dos cur:;os de canto a solo, piano 
e harpa; 

De 9~ para a terceira época dos cursos de violino, violoncello, 
contrabaixo e instrumentos de sopro; 

De 10$ para a primeira época dos cursos de orgão, e de 
contt·a-ponto e fuga, e para a terceira época dos cursos de canto 
a solo, piano e harpa ; 

De 15:S para a segunda época dos curso!:! de orgão e de contra
ponto e fnga; 

De 20$ purn, os cursos de composição, historia e esthetica, e 
orgão, terceit·a época. 

Art. 63. O alumno que frequentar mais de um curso pagará 
sómcnto a matricuht daquelle curso cuja taxa fm· mr.is elevada. 

A"t. GL Todo o Dlumno que tiver de pro;;egu:r nos estu,los, 
terminvrlo o ;mno escolar, deverá fazer esta r!Aclaração, diri
gindo-se ao secretario, afim de que este ponha a devitla not~t no 
livro do matricula. 

Art. 65. O úirector poderá abrir matricnla extraordinaria, 
no mendo do anuo escolar, para preenchimento tlG vagas. 

CAPITULO VI 

DAS CLASSES 

Art. 66. Os dias o as hora.s de cada claEse serão determinallos 
pJlo director. 



ACTOS DO l'ODEH EXECUTIVO 1303 

Art. G7. A's mãos das alnmnas ou ús pessoas q•w ns repre
sentarem convenientemente, será pcrmittido assistir ás lições. 

Art. GS. A entrada nas aulas durante as horas de lição será 
vedada ás pessoas estranhas ao Instituto, salvo autorisação do 
director. 

CAPITULO VII 

DOS CURSOS PARALLEWS 

Art. 69. Todo () alumuo ser1t obrigado a frequen hn' os cursos 
parallelos que lhe designar o director. 

Art. 70. Os cursos parallelos são: os de solfejo individuaJ, 
do c<tnto-choral (curso prep::.ratorio), de canto-chorai (curso 
superior), J.e teclado, de piano, de harmonia, de contra-ponto e 
fuga, historia e esthotiea, de conjnncto vocal, de conjuncto 
instrumental e de musica de camara. 

Art. 71. No regimento intet'tJO serão especificados o.~ cnrsos 
parallelos obrigatorios para cada uma das épocas rios cur·sc~ de 
ensino. 

Art. 72. A f;t] ta rle frequen•·ia. com ~~sirlnirhrle no;; cnrsos 
parallclos obrigatorios Í!npcdn ao ;\lnllliJO a conti:nl••r;ão ,Jc ~eus 
estudo:; nos cm·sos snper10res dependentes daquell·~s. 

Art. 73. O alumno vodera seguir outro curso além •los que ja 
ft·equentar, obtendo para isso autorisação do director. 

CAPITULO Vlll 

DOS EXA~IES E DOS CO:-<Cn:sos 

Art. 74. Nos mezes de novemlJro e J.ezcmhro p:·o~e~er-se-ha. 
aos exames annuaes e finaes. 

Aos exames annuaes serão chamados todos os alnmoos tlo In
stituto, menos nquelles de r1ue trata o art. 77, afim de verifi
c:w-se o seu aproveitamento; aos exames finaes apresentar-se
hão os que tiverem concluído todo o seu curso, ~entlo indica•los 
pelo ro:.;peetivo profJssor cs ele c~nto a solo, de !!~str•nm3ntos, 
do ~n:-monia e de contr~,-p')'1b o f:~g·L 
. Art. 70. As notas de exame ser:1o determinrvJas no regimento 
mterno. 

Art. 7G. Os exames finacs dos cursos de ca.nto a solo e de in
strumonto3 terão Ioga r na pritneir:t quinzenn. d8 novmn!Jro; 
todos os outros exames serão feitos no mez de dezembro. 

At t. 77. São dispensa,los do exames os alumnos dos cursos de 
composição, de historia e esthetica., e da SSZ'Çii.o de conjnncto. 

Art. 78. As mesas examinadoras serão compo;;tas rle quatro 
membros, nomeados pelo director, que as presi(lirú. No caso de 
ausencia de um dos membros da commissão a hora da abertura 
do:> trabalhos, o clirector poderá nomear substituto. 
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Art. i9. As chamadas para exames e o resultado tlcste~ serão 
publicaolos no Dim·io Official e affixados na pnrt::J'Í:I rio lnstitnto. 

Art. 80. Os alnmnos que não compar·ece!'em :ws exames por 
motivojustilicarlo poder;io ser examinados nos rlios quo para tal 
tlm fomm design:.ulo,.; pelo tlirector, durante o 11wz tlo março 
seguinte. 

Art. 81. O alumno que, sem motivo ju~tili :v!o, deixar do 
prestar exame, pflrdera o direito â matr·ir.ula. 

Art 82. Terminados os exames Hnaes, alll'ir-s• .. -lm a inscri
pçi'io para o,; concur·sos ao~ pr·emios. 

Art 83. Te1·ão direito de concorrer nos pr,.mios os alumnos 
que tiverem completarlo um curso o ohtitlo h •hilitaçii:o no exame 
final. Exceptuam-se: 

I. Os qne tenh:tm incorrido na 4" pena •li~ciplhat'; 
li. Os que niio tiver·em continuado :1 fh• p1r-; :.u· com resnl· 

tado- os cursos pnrallelo:;, onde o~tivPI'•l11l iiJcCrljrlus; 
Ill. Os que não tenham frequentado o CUI'c'tJ desde o principio 

do anuo escolar. 
Paragrapho uuico. o~ alumnos do~ cursos do composição e de 

historia e esthetica poderão concol'!'er a preulin. 
Art. 8L O alumno de canto a solo não se1 á :>rim i ttitlo a con

correr sem que tenha tomado p·trto no' eo'l!'<'•;; .:,.s I'OPcertos do 
Institnto desde o começo do anno ~·seola t'. 

Art. 85. Não ltavet{t concursos p;,ra as cL':<WS de theo1·ia 
elementar, solfejo individual, c~lntc-clwral (c•u•,o "l'eparntori,,), 
bem C'~ITIO p:u·a a-; de c:nJto-choral (c:nr.:c, ~'i'i"•:i .. t·J o conj•mcto 
instrnnwntal. 

Ar't. 86. As classes de mn-ic;t d•~ r·anwr:t p~H':t iustl'!lmontos de 
arct> poderão roncot'I'CI' aos prendos pot· prupo~t:t olo,.; p!'oíessoros 
encarreg tllos de as didgir. 

Art. 87. 03 alumnos do cnrso tle mn:;ica do camara para instru
mentos 1le arco só snr·:io adrnitti1los a '·on~orr·er 'lll:•nrlo tenham 
frequentado com assiduid:Hie ns ~es;;ões do 0rclw~tra do Instituto, 
pelo monos tlestle o começo do a nno escolar_ 

Art. HS. Os conr.ut·sos serão publicns, ú oxcept;ão do'> de teclado, 
de harmonia e de cont"a-ponto e fuga. 

Art. 89. A;; commissõos julga•loms p:ll'a o~ cr1nr.ur:;;os serão 
nomentlas pelo dil'actor e por ello pr,~irli,! ·s. Canstarão de 
quatro professores p1Jlo menos e de rlons memlll'ns bmorario,; do 
conselho. Faltando á ultima hor;t um do~ membros da c<l!nmissrw, 
prof,Jssor ou membro honm·n,·in, o director no•no'l 1 á substituto. 

Art. 1)0. Os professor·es não pode1·ão flw'lr P'II·te da commis'ião 
julgadora dos concu1·sos !Jnando concor·rer·em allv:Jno,; de sua 
classe. Todo o premio ou diploma ol,tido com violação de:< te ar
tigo será nullo. 

Art. 91. Detel'mimtdas as prov;~s de um concurso, a commissão 
re~nir-so-ha em sessão secreta, presidi•la. pc i o director e com 
assistrncia do sec!'et<trio, par;t a apUI':JÇ<~O tLt3 H• tm; t•l •tio las pelos 
candidatos nas listns que para esse fim serão dbtribuidas aos 
membros da commissão. O resultado dessa apuração ~erá lavrado 
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pelo secretario em acta feita em livro especbl e as~ig-mda por 
todos os membros. 

N. fl.- O membro da commissão não puderit, sob pretexto 
algum, motlifi~ara Stt:L noh dopois do assignar a acta. 

Art. \J2. Termina,los os concnn;os, será convocado o rons3lho 
para resolver sobre a concessão dos premias á vista das notas 
mencionadas na acta. 

Art. 03. Si acontecer que pela commissão julgadora sejam dous 
ou mais alumnos oquiparado-; mn merecimento, o consdho, rlepois 
de decidir qual o premio corrcspomlentc> ao valor das pr·ovas 
do conenrso, votará sobre os ,·oncur-ronte~, cabendo o premio 
ál}uelle que obtiver maior numero de votos. A votaçiio será 
nominal. Em caso de empato ser·ão clistr·iJ,uidos premios iguaes. 

Art. \J4. Havcr·á : 1", 2° e :Jo premio.; de aninwviío para o 
curso de teclado; 1", 2° c :l" prc111ios de tllcrito l'~lt'a os nnrso>1 ros
tantêls, excepto os rle composição e de historia A rsthctic:1. l'ar:t 
o cnr·~o de composição h•1verá um premio drnomill:t~lo Premio 
Beethoven, e para o de hbtoria e esthetic~t um nntro premio 
que terá o nome de um vulto notavel na hbtori::t da nmsic:t. 

Art. 95. Os premio:> de auimac;ão cc·nsistirão em Jllr)dalhas de 
bronze ; o primeiro pre:r.ío dr; merito, em UIIH perpwmt we,Lllh:t 
de ouro ; o segundo, em nm:1 grando ml'dalb:t de prrlla: o ter
ceiro, em uma per1nen:t medalha de prata; o prcl!lio !lcl'tlwr~íl, 
em .llllil gt·;uJrle rw:d:dl}:l fln rnro, c o,,,, h i ,t··>l i .. il ,., Lhr ti•·;,, c•m 
um rlip1orna e,;pocial. Tnrla:l '''' me·l:J\ha,; ~"!':i•: '"'""'l''l1l,,trlas 
de diploma. 

Att. !JG. O nlumno :t quem tenha sido conferido um pdrneiro 
premio, porlerá continn:1r n fr.~f]uentar o mcs!no cuno por· mais 
um anuo, sem I}Ue seja incluirlo no numero tlo; alumuos esta
l•o1enirlo para a mesma class J. 

Gos:lt':l ria meslUa v:wt:.gem o alumno que, toll!Jo obtirlo um 
segundo pr<)mio, queira concorrer ao primeiro. 

Art. 07. O Instituto a··ceitará quaesf]uer promios ofTorecitlos 
por particulares e conforil-os-ha aos .: lumnos h urcados nos 
cursos do anno a que f(rr.~m r]l',!inndos c~~c,; premios, pr:>la orrlem 
destes e dos premios do 1ns:itnto. 

Art. 98. Haverá concurso,; espociaes aos diplomas de wpaci
dade e de p•·o(e.osor para os alumnos que tenham ohtirlo nm pl'i
meiro premio nos cursos de cnnto a sol0 on tle instrumento, ú 
excopção rlo de teclar1o. 

Ar·t. !Jfl. Só poderão concorrer a(•S diplonws de capocidar/e e de 
pro(es.<o1· os instrumentisbs laureados em harmonia o os orga
nistas que se tenh:.~m distingui·lo em contra-ponto e fuga. 

Art. 100. Par·a con~ot·rer ao rliploma do professor é condição 
essencial ter bem servido corno monitor ou con:o alumnc-au-· 
xilh.r do mesmo curso por· tempo nnnctt inferior a tre.-; armos. 

Art. 101. Com o rliploma de professor ou de capacirlarlc o lau
reado tcrã uma medalha de ouro. 

Art, 102. O nlumno candilLto ao tliplom:t :\r> p1·o(csso1· ott de 
capacidade ter{t o direito de assistir como ouvinte ás lições de sua, 
classe. 
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Art. 103. Os artistas a quem se tenha. conferido o diploma de 
capacidade ou de professm· só poderão frequentar o Instituto 
como alumuos dos cursos de composição e de historia e esthetica. 

Art. 104. O director terá a faculdade de crear concursos espe
·ciaes e novos premios, quando o julg-ar conveniente, suiJmettendo 
a sua resolução á approvação do ministro. 

Art. 105. A sessão solemne da distribuição dos premios far
se-ha nos mezes de abril ou maio, em dia designado pelo ministro, 
sob proposta do director. 

CAPITULO IX 

DA DISCIPLINA E DAS PENAS APPLICA VEIS AOS ALUMNOS 

Art. IOG. Totlo o alumno deverá comparecer pontualmente á 
hora da lição na respectiva aula. 

Art. 107. O al um no será obrigado a tomar parte em todos 
os exercícios ou sessões de orchestra para as quaes o designar o 
director, não podendo ser dispen$vlo sem uma razão muito 
ponderosa. 

Art. 108. Aos alumnos, pelas faltas e 1ldictos que commet
terem contra as disposições do presente regulamento e do regi
mento interno, serão applic::tdas, segundo a gravidade dos casos, 
as seguinte:> penas: 

1. a Reprehensão em particular ; 
2.a Reprehensão em aula; 
3.a Retirada da anht por um dia; 
4.a Suspensão por clous a quinze dias; 
5.a Exclusão do Instituto. 
Art. 109. Ao director· compete a imposição de qualqu•3r das 

penas; nos professores as da 1•, 2a e 3a; ao economo e nos inspe
ctores a da I a., e ao con~elho as d<t 4a e 5', á vista da participação 
de um prof11ssor·, <lo economo ou dos inspectores, tmnsmittidas 
pelo dir·ector. As penas serão esp•Jcili.ca<las no livro de matricula. 

Art. 110. O alu,nno deverá jusliticar a !'alta de compareci
mento ás lições. 

§ J.o Quando a ausench for imprevista, o alumno deverá 
mandar ao direclor, dentro de uito dias, participação ju:;tificatiV<t 
do suas fal t:ts. 

§ 2. 0 Não podet•ão ser justifica las durante o a uno mais de 30 
faltas, devendo ser considerado vago o Jogar Jo alumno que 
exceder esse numero. 

As Ldta:> serão a.poutadas no livro de matrkula. 
Art. 111. Será consi<lerado vago o logar do alumno que não 

justificar tres faltas consecutivas em qualquer dos cursos ou que 
faltar sem justificação a um concerto. 

Art. 112. Será trancada a matricula do alumno que soffrer 
por tres vezes em um anuo a pena 3a ou por duas vezes a 4•. 

Art. 113. São delictos gr·aves : a falta 1le respeito a. seus 
~nperiores e os actos contm a moral e os bons costumes. 
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Art. 114. A pena 5a imposta ao alumno impedindo-o de 
conservar-se dentro do estabelellimento, correspondo á perda de 
todos os seus direitos. Decorridos, porém, dous annos, si o 
alumno requerer a readmissão, o conselho, apreciando as cir
cumstancins quo tiverem occorrido, poderá autorisal-a, si o 
julgar digno de tal favor. 

Art. 115. Logo que terminarem as lições ou actos a quo for 
obrigado a assistir no Instituto, o alumno deixara immediata
mente o est:tbelecimanto, salvo quando tiver de fa·t.er estudos no 
orgão, tendo para isso obtido uma licençl especial do dil'Bctor, 
que lhe indicará as horas para o estudo. 

CAPITULO X 

llAS l'E:'fAS Al'l'LICAVEIS AO PESSOAl. no I:-<HTI'J'IJTO 

Art. 116. O livro de p1•esen~ct serú. encerrado pelo secretario 
as horas que lh•3 forem determinauas pelo director. Em aviso 
allixado 1m sec1·etaria, o t!irectoe, no começo do anuo escolar, 
estabelcccrit css;ts horas tio accortlo com o ltorario das classes. 

Art. 117. O proíe,;sor on adjunto que, sem motivo justificado, 
comparecer depois de encerrado o livro de presença, perderú. a 
gratilicnção do di<t. Si justificar a demora perdera metade da 
gTatiticação. 

Art. 118. Si a llemora exceder de 30 minutos a. hora marcada 
para a abertura de sua classe, será contada ao professor ou 
adjunto a falta do dia. 

Art. 119. O profes~or ou adjunto que se retirar antes da 
hora estabelecida para terminação de sua classe, sem licença do 
director, portlet•á um dia de vencimento ; ~i com licença, per
derá a !.!Tatiticação. 

Art. 120. O professor ou adjunto que, sem motivo justi!lcatlo, 
ni'it) comparecer ás reuniões do corpo docente, on a qnalquer 
acto pa1·:t que for desig-n<tdo, perderá o vencimento de oito dias. 
Incorre oin igual penalidade o pi·ofessor que, fazendo parte do 
conselho, não se apresentar ús reuniões do mesmo conselho. 

Art. 1::?1. A f.dta de exactidi'i.o no cumprimento de seus de
veecs, a ii'l'egul:H·idade de comlucta, ou qualquer outro mo
tivv gra,ve, OXi>Ora o profc~sor ou adjunto á advertencia do 
tlircctm·, á a!lmocst:lç·i'i.o do conselho, á multa de oito a qninze 
dh1s de vencimentos, ou á suspensão de exercício e vencimento 
rlurante o p1·::tzo Llc quinze dias a seis mezes. 

Art. 122. A multa e suspensão serão impostas pelo Governo, 
a vista de inl'ormaçiio do director, quo ouvirá o conselho, si 
assim o entender. 

Art. 123. U empregado perderá todo o vencimento: 
1. o Si faltar ao serviço sem causa justificada; 
2. o Si se retirar sem licençc~. do director antes de findos os 

trabalhos. 
Art. 124. O empregado perderá toda a gratificação : 
l. o Faltando por causa justificada; 
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2.° Comparecendo depois das 10 horas; 
3. 0 R~tir·ando-se antes das 2 horas da tarde, com licença do 

diredur. 
Art. I 25. São causas justificadas : 
I . 0 Eufet·m~dade do professor, adjunto ou empregado, que 

será provada com attestado medico, si as faltas excederem de 
tre;; dias oro cada mez ; 

2.0 Mole,;tiu geave do pcsso:t de familia; 
3. 0 Nojo; 
4. o Gala de casamento. 
Art. 1 ~6 O dil'ectot• poderá considerar j ustificaveis outras 

causas pondet·osas, além das e3pccilicadas no al'tigo antecedente. 
Art. 127. As justificações dns faltas commcttitlns pelos pro

fe~sot·e~, adjuntos 011 etlliH'egados, sm·ão tla•Jas, por c~cripto, uté 
its 3 horas •h t>mlrJ do ultimo tlia ntil do mez. 

Art. 128 Si o motivo f'm· •le tntur.~za 1[111) prolongurJ o im
pe limento, será communic:vto e~tn em tres <lia~ no dieector, 
atirn de que peovidencie de forma a não soffree o serviço. 

CAI'ITULO XI 

DAS SUI3-iTlTUIÇÕES 

Art. 129. Nos impcuir.1EHJ 1 d.~ ·t't · ~-! prolon;s·.\t't:lll ;ur mai:3 de 
uma semana até nm mez, e n •s licenças qtro n:"lo e\:Ci!iLl',)IJl de 
um llt••z, o •lirnctor de~i·,narú o r•·SFedivo ~ub . .;titnl'>. 

/,rt. 1:m. r\o~ imperlimunto.-; c IJCenç_rs por ami~ lon:;•J pra;:o 
e nos caso,; de vagas ate ,;orem ol·:iuitivanteule pr ·enchidas, o 
ministro nomeará os substitutos mediante pl'oposta rlo oliJ'ector. 

Art. 1:31. O prol'tlssor ou adjunto quo, alótn do tlcsnmponho 
do sc,n C;·, t•g-o, reger interinarnente Ullut cn.rleim, em virtude do 
impedimPnto on f<tlta do re;;pectivo .nthl)dratir;o, tet•it dil'nito a 
um accmsdmo igu:-~1 á gratificação do Jogar tio ~~~b~tituiolo. 

Art. 132. Qualquer dos profe~soees e dos aljnntos poderá 
por coll\'<•nhl!lcia do ensino e los interesses do ln,.tiluto, 8obre 
propost:1. tio director, encarmgar-se temporar•iamenle th regen
cia u\3 outra cadeira. além da qne lhe e~ta confiada, percebendo 
os vencimentos integrues d:t cadeira vaga. 

CAPITULO X.ll 

DISPOSIÇÕES GE.RAES 

Art. 131. O anno escol::lr começar{t na primeira segunda-feira 
de alll'il o terminará a, 30 de novembro. 

At·t. 1:14. O presidente, em cas.J de empate, terú o voto de 
qualidarlH. 

Art. 135. Os vencimentos de todo o peseo:-~1 do Instituto re-
gularu-so peltl. tabella junta. • 

Art. 136. O professor que não tiver alumno matriculado no 
seu curso n[o ter:\ direito á gratificação. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 1309 

Art. 137. O Instituto mant Jrá e desenvolverá com os recursos 
annualmente consignados no orç<'mento para esse fim: 

1.0 Unm bibliotheca de obras mu.;icaes litterarias e did:ICti~as; 
· 2. 0 Um archivo de peças mnsicaes de torlos os generos e épocas; 
3.0 Um museo de instrumentos de musica que olfereç<~m in

teresse para o estudo da hi:;torb da mu~iC<L e uo seu de;;euvol vi· 
monto no,; di versos paizes ; 

4.0 Um gabinete de physica com os apparelhos acusticos ne
cessat·ios ao estudo de estltetic[\, musical ; 

5." Um instt•trnwntal cotnpleto de orchestra no 1!iapasão nor
mal do Instituto. 

Art. 138. Em instrucções especiaes, approvadas pelo ministro, 
estabelecdr-se-hão as condições par[l. o ingresso uo publico na 
bibliothf'ca. 

Art. J:J9. Da bihliothcc[l. c 1lo archivo só po1lcrãn, em caso 
urgente, ser retirados os livros e as musicas ncccs,;:n·ios par:t a 
direcção e estudJS de certas classes. 

Em documento que assignará, o profesmr ou adjunto, ou o atum
no [1. q•tem for confiarh qnalqner obra, responsabilhnr-se-!m pe)[l. 
restituição em perfeito estado, d mtro de um prazo determinado. 
~·~ Art. 140. As obras raras, os instrumentos do muHeo, do gabi
nete de physica, da orchestr·a c das aulas, as estantes c todo e 
qualquer movei não noderão em ltypothese algum:L ser reti· 
rados do Instituto a titulo lle empt·estimo. 

Art. 141. Em regimento interno, approvndo pelo ministro, 
serão consignadas as disposições complementares, relativas it eco
nomia e regimen interno do Instituto. 

Capital Federal, 31 de dezembro de 1802.-Femando Lobo. 

Tabella dos vencimentos 

EMPREGADOS 

1 Direetor .•••.• , .................................. . 
1 S·~cret:trin ........•.....•...••....•..........•.... 
i An1anuense .•••.•••••.•••.• •••.•••••••.••.••••.•.• 
Profess• res ... .•.•...•..........•........... , ....•.. 
Adjunt(.s .........•...........•.•.••....•..••.... , . 
'f Jl~COll•llllO. ••• • •• , .• , •• , • , , • , • , •••·., • •• •••• , ,, •••, 

2 lnf:.pect •ras de nlumnas .... •......•.•...••..•.... 
1 1nspt!Ctl•r •I e alu1nnos ...•.......... .....•.•....•.. 
1 Continuo ............................. o•o. o o. o •••• o 

Pessoal de nomeação do director : 

OH.DF.XADO 

4:0'10$000 
3:0tl i~ll10 
2:001l$1l00 
2:100$1100 
1:601l::)llOJ 
1:300$000 
1::100$000 
1:200$00•J 

SOO.jOOO 

1 Acornp:-tnharlor • ••.•.. . o •••••••• , •••••••••••••••• , 

1 Ajudante de inspectora .•••••••.•••.••••••.••••.••• 
1 Guarda-portão .............................................. , 
Gratifiençào a i professor ou adjunto que accumular 

uma class" de solfejo ••.• , ....................... . 

Capital Federal, 31 de dezembro de 1832.- Fernando Lobo. 

I;IUTlFif'AÇÃO 

2.000:$000 
1 : : ~l0$01 Xl 
1:0110$il00 
1:200.;000 

~00< 00 
700$1}00 
ii00$000 
600$) lOO 
400;000 

1:R00$000 
1:200$000 
1:;.:00;000 

1:000$000 
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DECRETO N. 1198-m: 31 DE DEZimnRo DE 18()2 

.Man·la f,h~crv!'tr o regnlnmento par3 o exercicio das lüncr:cins de~ pt·octtt•a ... 

dores dos Feitos dn. Fazenrb. l\fun icip:ll 

O Vice-Presidente tla Repuhlica dos Estados llnidos do Hrazil, 
usando da attribuição que lho confere o art. 48, fi I u tl:t Consti
tuição, e pm·a execnção do disposto no ~.rt. T? d:1, lei n. 8;) tle 
20 de setembro ultimo, resolve rpw se observe o 1 c;;nlamento 
annexo, provendo sobre o exercício tias funcções dos jll'OC'lradores 
dos Feitos da Fazenda Municipal, e que vao as~i:.:natlo pelo 
Ministro da Justiça e Negocias Interiores. 

Capit<ll Felleral, 31 de dezembro tle 1892, 4° lh Repnblica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Fernrmdo Lobo. 

Rcgnlamcnto annexo ao tlccrcto n. H!)8 tlcsta data 

O Presidente da Republica tlos Estados Unidos •lo Bra:-:il, usando 
da attribuição que l11e confere o art. 48, § 1•, da Constituição Fe· 
tleral, e para execução do disposto no ::~rt. 32 da lei n. 8:'i tle 20 
do setollliJro ultimo, •lecreta: 

Art. 1. • A Fazenda Municipal em todas ns can~ns em que for 
nu tora, ré, assistente ou oppoentc, processatlris nos Juizos tlos 
Feitos d:t Fazontla Municip<tl, e em qn:tcsqnet· outr:-t" f'!ll que for 
interess:-tda e que correrem perante os dema;s juizos locacs do 
Districto Federal, será repre~entatl<t por trcs JH'ocnr:Hl<.res rlos 
Feitos, que funccionarão indcpenrlentcmcntc do ]Wc~ur:1çi'io ou 
outhorga especial de poderes, com as tlcsign:lçu:'s •lo I •. 2° e 3°. 

Art. 2. o Nas causas propostas contra a Fai'.ond<t Municipal 
scrvil'i'io os tres procuradores por distrihui:·iío, '!1!" o jnir. fará 
logo n:t petição inicial; o nas não cxrcutiYas f'm IJ!W tiYcr tle ser 
antor:t a F,tzenda Municipal funccionarão o.; trc::> procur:ulores 
medianto distribuição que dellns lhes t;tr:·~ o p1·ef<3ito. 

Em livros cspcciaos soriio rcgistrarl:l.-; as tlb!!'ih:litiícs fcitns 
quer pelo juiz, quer pelo preCuito. 

Art. 3. u As causas exccnti\'as sct'i'ío intentnd:1,; cmnnla ti v a
monte pdos tres procuradores, aos quaes a Cont:11loria lllnnicipal 
remctterá ns certidões, títulos e cotll::~s corTontos on documentos 
respectivos, com a possível igualtlacle, o logo q no terminar o 
pcl'iodo d:~ cobr::~nça a bocc:~ rio cofre dos impostos, 011 Jogo quo 
se tornar exigível qualquer di vid<t em que cai:xt o processo 
executivo. 

Art. 4. 0 Nas cansas que forem processatbs r>cr:t nh os Jnizos 
locaes do Districto Federal obscrvar-se-ha o cl i~['''" lo ll•l decreto 
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n. 168, de 25 de abril de 1891, e mais legislação a elle referente, 
quanto aos procuradores que nellas devem funccionar. 

Art. 5." Os processos de infracção de posturas serão distri
buídos pelo prefeito ao procurador que funccionar perante a 
Pretoria em cuja circumscripção se der a infracção. 

Art. 6." Sempre que qualquer dos tres procur~dores souber 
que em algum outro Juizo se processa causa em que soja inter
essada a Fazenda Municipal corno ré, assistente ou oppoente, 
poderá, pelos meios regulares de procosso, exercer nella a inter
venção que lhe compete. 

Art. 7. • Os procuradores substituir-se-hão reciprocamente, 
guardada a ordem numerica, inaependente de licença, em suas 
faltas ou impedimentos, quando estes não excederem de 30 dias; 
excedendo, mediante licença do prefeito. 

Art. 8. • Dado o impedimento de todos os procuradores, ou 
quando por aífiuencia do serviço qualquer destes não puder 
accumular as funcções do impedido, o que em tempo commnicará 
ao prefeito, este nomeará um procura•.tor-adjunto. 

Art. 9.• Ao procurador substituto ou ao adjunto caberão os 
vencimentos quo o substituto deixar de percebet• e mais as por
centagens nos feitos em que olficiar, observado o disposto no 
art. 20. 

Art. 10. Os procuradorescorrespondor-:;c-hão, exclusivamente, 
com o prefeito, de quom solicitarão flS informações, instrncçfies e 
documentos necessarios para promoverem em Juizo os intet·esses 
o direitos da Fazen•la. Municipal. 

Art. 11. C~tda procurador será auxiliado por um solicitador e 
um escrevente nomeados pelo prefeito, sobt·e proposta do pro
curador respectivo. 

Art. 12. Aos solicitadores incumbe raquerer em audiencia 
tudo quanto for a hem da l<,azenda Municip ti, assistir as dili
gencias, fiscalizar a cobrança, da divid<t activa, impostos e mul
tas devidas .1 mesma Fazenda, observando em todos os actos e 
serviço:; as instrucc:;ões que receberem dos procuradores, aos 
quaes ficarão irnmediata.mente subordinados. 

Art. 13. Os escreventes farão o lançamente da escripturação 
e mo~·imento •las causas da Fazenda Municipal, e executarão os 
serviços qne lhes forem designados pelos procuradores aos quaos 
ticam immediatamente subordinados. 

Impedirlo qualquer dos escreventes, o procurador respectivo 
nomeará quem o substitua, cabendo a este a metade do ordenado 
do impedido quan,lo o impedimento não exceder de tres mezes, 
e, quAndo exceder, percebendo o substituto todo o ordenado do 
substituído. 

Art. 14. Applica-se aos solicitadores o disposto nos arts. 7•, 
8" e !J", para os casos de impedimento e substituição dos pro
curadores, cabendo sempre a estes a proposta do substituto e a 
nomeação do prefeito. 

Art. 15. Para o exercício de seus cargos os procuradores e 
solicitadores observarão as instrucções de 10 de abril de 1851, 
na parte não revogada pela legislação posterior. 
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Igualmente continuarão a·observar-se, no tocante à ccbrança 
do imposto tb trassmissão de propriedade e ao processo ex
ecutivo ll:scal O$ decretos n. 5581 de .31 de março de l8i4 e 
n. 9985 de 29 de fevereiro de 1888, e mais legislação a elles 
referente, não revogada. 

At·t. !ti. 0:1 procuradores perceberão (los cofres munidpaes o 
ortlenado e gratificação _marcados para os advogados e o pro
curador da lnteudencia, no orçamento municipal actualmente em 
vigor; e os solicitadores e escreventes perceiJeriio o que lhes 
for m·J,itr;tdo pelo Conselho, de accor·do com o prcfei to. 

Não terão os procuradores e solicitadores direito a custas, pro
cur,ltorio ou emolumentos de qnalquet· natureza nas causas em 
que otftciat·em. 

Art. li. Os procuradores terão a porcentagem de 2 ~; sobre 
todas as quantias cuja arrecarJ;H;ão promoverem para os rofres 
municipaes, quer so trate da cobrança executiva da divitla activa, 
mnltas, etc., quer dos impostos de transmissão de propriedade, 
morlis causa ou inter vivos. 

Os solicit<Hlores terão a porcentagem de I 0
/ 0 nas mesmas con

dições. 
Art. 18. Serão pagas pela 1\Iunicipalidade, mensalmente, as 

porcentagens so~Jre as quantias arrecad~tdas no mez anterior, a 
que se relere o artigo precedente. 

Os e3crivãe:;, nas guias que cxpe•lirem para pagamcnb de im
postos, mui tas, di vi, las, etc., deverão mencionar os nomes dos pro
curador,!S ou solicitadores q1w horrrerem fnnrrionado no feito. 

Art. 1\J. Feito o calculo das porcentag-ens, Eeriio as dos pro
curadores distribuidas em tres p:trtes i:<naes pat'<t cada um; e as 
dos solicittdores pela mesma fôrma, entre estes. 

Art. 20. Quan•lo no mesmo processo honvc:r fnnccion~t~lo mais 
de um procurador ou solicitador, serão as quotas das respectivas 
porcentagens divididas em duas partes igmt~es, das IJUaes uma 
toe:trá, exclusivamente, ao substituto o outra entrará no ca)')ulo 
geral a qne se ref,.,re o artigo prccerl,~ntll. 

Art. 2!. Quando algum dos P•'ocuradores ou solicitadores 
deixar, por qn:tlquer causa, definitivamente o exercício das fun
cçõ ·s, ser-lhe-ha abonada a meta•le da~ porc,!nlagcns veneidas 
nas causas em que houver officiado. 

Art. 22. Cessa para os procuradores e solicitadores o direito 
à percepção das mencionadas por·ccnt>~gens, cinco annos depois 
que o funccionario houver deixado o exereicio rio carg-o, rever
tendo a respectiva importancia para os culres muuicipacs. 

Art. 23. Para os serviços que cabem ao~ escreventes e para 
o expediente da~ trcs procuradorias, a Municipalidade fornecerá 
os livros, impressos c mais objectos neces,ario:;, mediante pedido 
dos procuradores ao prefeito. 

Art. 24. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 3i de dezembro de 1892. -Ferna'1do Lobo. 
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DECRETO N. l!\JO A(')- DE 31 DE Dimmmw DE 1892 

O Vico-l'r.:sidente tb Republica dos E;t1dos Unit!os do Bt•azil, 
con5ider,muo que o Commissariauo gxecutivo, creado pelo de
creto n. HS tlc 24 de rlo7.emhro de 1880 para a cobrança das 
mnltns impo~ta> reta~ <lntoriu Hles s:witarins do;;ta. Cnpitnl, não 
pó·le suiJ~btit• em f'aco do de()rcto n. IO~lO de 1·1 tlc twvemiJro de 
189:1, qne crcou o Juizo 1los Feitos da l<'n7.enrl;t !\lunicipal, tendo 
este tic:Hio com jnrisd'c;;ão privntiva, par;t o julgamento das 
caUS'lS tiSCICS que tiverem por ohjeclo a cobrm1ça da dividn. 
activn. rh 1\lnn'cipalida,le, provenicutc de multns; e 

AtletHien,fo a que a tmns!'e!'encia no Governo Municipal !lo 
llistt'icto Fc lcml, dos serviços rle hygienc e policia sanitaria tt 

cargo da Inspectoria Geral de Hygienc, e do cujo neto dependia 
a cxnquiLilidade da extincção tio Commis>ariado, só vcritlcou-se 
em vlr·tmle da lei n. 85 de 20 de setemlwo ultimo; e, portanto, 
p1ssar:nn a ser· municipacs as multas coJ'I'espontlentes, devendo, 
quanto ús que pos3:un set· impostns pelas autot•itlades a quem 
c01r.pita. o senit;o s:witario não deslig:11lo da aclministraçiio (e
tlcral c csp'lcidcailo no n. IV do pnragrapho uniro do ar·!. 58 lltt ci
tada lei 11. 85, sc1· a cobr·,, nça regula· la pelas disposições já em 
vigor: sobt'o o Executivo Fiscal, de que cogitou o decreto n. 848 de 
I I de outubt·o de 1890, segundo o procrs;;o estabelecido para o 
recebimento das mui tas devidas a Fnzond t Narionnl : 

Resolve: 
Art. l." E' àcclaratlo extincto o Juizo tio Commi:;sari:vlo gx

ccutivo com po leres e:;peciacs par,\ a c.Jlwança das multas im
postas pelas autoridad2s S:lnit;,rias, em cumprimento das di;;po
siçõe::; dos arts. 7G e 78 lettra C do decreto n. 1031l de 14 de 
twvcnJIJJ·o d;l 18\JO e dos art;. 8~ c 58 •h lei n. Sr> de 20 de se
tembro ultimo. 

,\ rt. 2." O.;; auto3 concernentes a III'Oces:;os, ti nclos ou em an
tbmelllo, serão, para os Jins Cilllvenientes, cndados pelo juiz á 
Secrcl a ria de Esta tio quando se ref0rirem a infra cções dr;s capi
tulos \'I e \'i l do rcgulamentd' anncxo : o decreto n. 16!) de 
18 do jaacit·o de 18!)J; c à Prefeitura do Dbtricto l?ederal, 
quando se tratar das do capitulo Vlll do mesmo regulamento. 

At·t. :). 0 I•'icam nesta da.ta dispensados de suas funcções todos 
<'S cnqweg:Hios tl:1 [{epar-tição ora cxtincta. 

A l't. 4." Revog-a m-sc ns d h; posições em contrnrio. 
C.q•it:d F'o.Jct·.d, 31 de di>zembro rio IR92, 4'' tia Repnblien. 

(.)O d~ce'f>tn 11. li~.~ n:l.11 j' .. j \ll!ldi··~d 1. 

l'ode;· Exccnt\·o 10 ~ 

F I: lT\ I.\ 'lO !' EIXOT,J. 
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