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N. 1359 - FAZENDA- Decreto de 20 de abril de 1893-l\Ianda 
observar o re~ulamento para as funcções dos corretores 
de fundos publicos e operações da Bolsa ...••.••.••..•. , 341 

N. 1360 - FAZENDA- Decreto de 20 de abril de 1893- Abre 
um credito extraordinario de 400:000$ á verba- Pen
l!ionistas- do § 5° do art. 7o da lei n. 126 B, de 21 •le 
novembro de 1892 ••.••..•...••...• , .• ,................ 35'J 

N. 1361 - FAZENDA- Decreto de 20 de abril de 1893- Ap
prova com alterações os estatutos do Banco Hypothe-
cario do Brazil................. ... .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. 360 

N. f:Jilí? - MARINHA- Decreto de 20 de abril de 18!J3- Ap• 
prova o regulamento da Escola de 1\bchinistas e Pilotos 
do Estado do Pará, creada pelas leis ns. J Oi e 102 de '13 
tlu outubro de 189~ ..... ,. .... . • • ..... .. ... • .. ... • .. ... 362 
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N. 1363 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 20 de abril de 1893- Crea mais um batalhão de in
fantaria de guardas nacíonaes na comarca do Jardim, 
no Eetado do Ceará... . .. • • . • • • . • . . . • . . . • . • . • • . .... • • • • 38t 

N. 1364 - JUSTIÇA E NEGOCIOS IN'fgitiORES- Decreto 
de 20 de abril de 1893- Crea mais um batalhão de 
infAntaria de gaardas nacionaes na comarca de Sobral, 
no Est.ado do Ceará.................................... 3tH 

N. f36êí - JUSTIÇA E NJ<:GOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 20 de abril de 1893- Crea mais um batalhão de in
fantaria da guardas nacionaes do serviço activo na 
comarca de Aracaty, no Estado do Ceará.............. :185 

N. 13613- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
da 20 de abdl de 1893- Crea !la comarca de Marago
gipe, no Estado da Bahia, um regimento de cavallal'ia 
de guardas nacionaes................................. 385 

~. 13ti7 - JUSTIÇA 1~ NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 20 de abril de 1893- Crea na comarca de Caeteté, 
no Estado da Bahia, mais um batalhão do serviço activo 
e eleva a regimento o \1° esquadriio de cavallaria de 
guardas nacionaes........... ... . .. . .. . .. . . .. . . . . . ... . 386 

N. 1368- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES-Decreto 
de 20 de abril de 1893- Crea na comarca da Capital do 
Estado da Bahia mais um batalhão de infantaria do 
serviço activo de guardas nacionaes.... ... . • . . . . . • .. • .. 386 

N. 1360 - .JUSTIÇA E NimOCIOS INTElUORI<:S- Decreto 
de 20 de abril de 1893- Crea na comarca de 1\lonte 
Alto, no J•;stado da Bahia, um regimento de cavallaria 
de guardas nacionaes.... . . • . • . . . . . . • . • . • . . . . . . . • . . . . . • 387 

N. t:no - JUSTIÇA E NEGOClOS INTJmlORES- Decreto 
de 20 de abril de 1893-Crea um regimento de cayal
laria de guardas nacionaes na comarca da Faxina, no 
Estado de S. Paulo................................... 337 

N. 1371 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decre'o de 20 de abril de 1893- Autorisa a Compagnie 
Génàale de Chemins de lt'er Brésiliens a construir um 
novo armazem na estação de Curityba, por conta do 
cus Leio de sua estrada de ferro........................ 388 

~. 1:372 ·- JUSTIÇA g NEGOCIOS INTERIORJ<:S- Decreto 
de 27 de abril de 1893- Crea um commnndo superior 
de guardas nacionaes na comarca de Muricy, no Estado 

das Alagôas............ ••• .. .. .. • ... . • .. • .. .. . .. .. • .. • 388 
N. 13i3 - JUSTIÇA J<; NIWOCIOS INTERIORlt~S -Decreto 

de 27 de aln·il de 1893- Crea na Capita.l. do Estado das 
Alag·üas mais um batalhão de artilharia de posição de 
guardas nacionaes......... . . .. . . . • .. . . . . • • . • ... • . .... • 289 

~. 1374 - ,JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 27 de ahril de 1893- Abre um credito extraordina-
rio de :;:281).~700, prtra pagamento do premio ao Dr. José 
Luiz de Almeida Couto, lente cathedratico da Facul-
dade de Medicina da Bahia, e da impressão de sua obra 
intitulada «Lições de Clinica medica e therapeutica • ., 389 
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N. !375 - JUSTIÇ.-\. E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 27 de abril de 1893 - Crea mais um batalhão de 
guar1las nacionaes do serviço da reserva na comarca 
de .1\far de Il<'spanha, no Estado de Minas Geraes...... 390 

N. i37ô - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES -Decreto 
de 27 r!e abril de 1893-':rea mais um r<'gimento de caval
laria de p:uardas naciona<'s na comarca do Bomfim, no 
Estado de Minas Geraes ............................... , 390 

"1. 1377 - JUSTIÇA E m;GOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 27 de abril de 1~93 - Crea mais um batalhão da 
reserva de guardas nacionaes na comarca do Rio Novo, 
no Estado de Minas Geraes...... .• .. • . • . . .. •• .. . . . . ••. 3\H 

N. 1378 - JUSTIÇ,\ E NEGOCIOS I"'TERIORES- Decreto 
d•· 27 de abril ri<.• 18'J:l- Dá !lova organisação ao com
mando superior da Guarch :'\acion;tl da comarca de 
S. Simão, no F:stado do S. P:Jt!lo...................... 391 

N. 1379 - JUSTIÇA E :"< F.GOCIOS 1:\T !~lU ORES- Decreto 
de 27 de abril de 18\H- Crea mais um batalhão tle in
fantaria do scrvi~o <~ctivo de gu;trdas nacionaes, n:l co-
marca de Ilhéos, uo Estad•J da. Bahia.................. 392 

N. :1.3tl0- FAZENDA- D•'creto de 27 de abril de 1893- Au
torisa o vice-presidente do Banco da Republica do 
Brazil a assig-nar tarnbem O< bonus ernittidos pelo 
mesmo banco ..........•. ,............................. 392 

~. 13tH - INDUSTRL\, YL\.(lo 1~ OBRAS PUBLICAS -
Dl'creto de 27 de abril d·· 1893- Abre ao l\linisterio 
dos Negocios da lndustri:1, Yiação e Obras Publicas um 
credito extraordinario de quinze mil dollars ao cambio 
de 27 dinheiros sterlinos por mil r~is, para p~.gamento 
d·,vido á via ferre a lllt••rcontinental..... •. ... . . .. . • . .• 393 

N. 13~2 - :llARINHA- Dec•·do de 27 de abril de :1893- Faz 
extenRivo á .\rmada u de·~ reto n. 1029 de :14 de novembro 
ele 1890 I)U~ e)Avnu a 21 ann•JS a idade dos filhos varões 
dos otliciaes do l~xcrci•o, p:tra a percepção do meio 
solei o............. . • . . • . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 393 

:\'. 138:!- I:'\DUSTRI.\, VIAÇÃO g OBRAS PUBLICAS
Decreto tle 27 do abril de 1~\).1- :\.utorisa a Companhia 
Banha Rio-Grandense .\lvrs a integralisa.r as suas 
a.cções por 111eio da reducção do seu capital. .... , . . . . • . 394 

N. t:~8:3 A - JUSTIÇA E NE:GOCIOS INTERIORES- Decreto 
d., 27 de abril de 1893 - Grea m:lis um batalhão de 
infantaria de guardas nacionaee na comarca da Capital 
do E~tado do Ceará................................... 394 

~. :1384 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 6 rle maio de 1893- Declara caduca a con
cessão feita á f/ra,.-i{ G>·cat Southcrn Railway Company, 
limitcd, para prolonl!ar a Estrada de !.<'erro de Qua
rahim a Jt.al)uy, ate Sant·.• Angelo, com um ramal pa•·a 
Passo de S. Borja... . .. .. .. .. • .. . . • . . . • . . .. . .. .. .. . . . . 395 

cL 13~5 - 1:'\DlJSTRIA, VL\ÇÁO E OBR.\S PUBLICAS
l>ecrnto d" 6 de maio de 1803- Proroga o prazo mar-
cado no decr,to n. (1152 tle 27 <I~ jünho de 1885........ 395 
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N. 1386 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -
Decreto de 6. de maio i893- AUtorisa a. Em preza 
União Industrial dos F.sta.dos-Unidos do Brazil para 
transreril' á Companhia de S. Paulo Rio Grande a con
cessão relativa á gstrada de Fe1·ro de Itararé á Cruz 
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Alta.................................................. 396 
~. 1387 - JUSTIÇA I<~ NI<:GOClOS INTERIORES -Decreto 

de 6 de maio de 1893- H.eorganisa a Guarda Nacional 
da comarca de S. José de Além Parahyba, no l~stado 
de l\lina8 Gerae11. .. . • . . • . . . . . • . . . . . . . . •.. . . . . • • . • • . . . . . :197 

:;..: . 1388 - INDUSTRIA. VIAÇÃO I<; OBRAS PUBLICAS
Decreto de 6 de· maio de 1893 -Concede autorisaçiio á 
so?iedade commanditaria por a?ções-Rodrigues Fontes, 
Oltwnra & Comp., para funccwnar......... . . . . . . . • . 397 

N. 1389- INDUSTI:UA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 6 de maio de 1893 - ApproTa com modifi
cações os estudos definitivos do prolongament.o da l<;s
trada de Ferro e Minas de S. Jeronymo, comprehen-
didos entre os kilom~tros 40 e 180.................... 300 

N. 1300 - INDUSTP.IA, VIAÇÃO g OBRAS PUBLICAS -
Decreto de 6 de maio de 1893- Declara caduca a con
cessão feita para construcção, uso e goso da Estrada de 
Ferro de Catalão a Matto Grosso...................... 400 

N. 1301- INDUSTH.IA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto do 6 de maio de 1893- Restabelece por ponto 
inicial a cidade das Alagôas para construcção da gg-
trada de Ferro Alagôas a Paulo Affonso............... 401 

~. 1392 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 6 de maio de 1893 - Reorganisa a Guarda Nacional 
da Capital do Estado das Alagôas..................... 401 

N. 1393 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -
Decreto de 6 de maio de 1893 - Concede aos cidadãos 
Ferdinand Rodde e Antonio José Ferreira Martins 
Filho autorisação para fundarem na Capital l<'ederal 
uma estação telephonica em communicação com a rede 
telephonica do Estado do Rio de Janeiro, privilegiada 

. pelo Governo daquelle Estado......................... 402 
N. t395 ( •) - RELAÇÕES EXTERIORES- DecreLo de 18 de 

maio de 1893- Manda executar o accordo ampliativo 
sobre a execução das cartas rogatorias, concluido entre o 
Brazil e a Republica do Perú em 8 de junho de 1891... 403 

N. 1396- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 18 de maio de 1893- Dá nova organisação á Guarda 
Nacional da comarca de Petropolis, no Estado do Rio 
de Janeiro............................................ 405 

N. 1397 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto 
de 18 de maio de 1893- Dá nova organisação á Guarda 
Nacional da comarca de S .• João Marcos (antigo S. João 
do Príncipe), no Estado do Rio de Janeiro........... 40G 

(•) Com o n. 139-i não houve acto. 
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N. · 1395 -4- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 

dé 18 de maio de 1893- Heorganisa a Guarda Nacional 
da comarca do Pomha, no Est.ado de Minas Geraes.... 406 

:'\. 1:!0\J - INDUSTRL\, VIAÇÃO I<: OBRAS PUBLICAS
Decreto de 18 de ma.io rle 1893- Ahre ao Hinisterio dos 
Negocios da lndustri;t, Viaçiio e Obras Publicas um 
credito extraordinario do :)j!); 185)141 para occorret· :ts 
despezas com o serviço d~. illuminação pnblic:. até ao 
fim do f!. o trime~tt'c r! o corrent~ anno.................. 407 

N. 1100- INDUSTIH.\. YL\Ç.\0 I·; OBRAS PUBLICAS
Decreto de 1::; d~ maio de lt;\n- :'\ubstitne o art. \.0 das 
in.~truc~Õfl~ regulamentare. <la I~strarla de Ferro l\linas 
P Rio pelo art. 11 dr~s '!'te vigora.m na. I•:strada de 
Ferro Central d" Brni 1................. . .. . .. .. . .. . . . 407 

:'\, llil:? (")- .JUSTI("A 1.; :\EGOCIO.S l:'ll'I'!·:RIORL~S- De
creto de 18 de maio rle J:':\H- Crea. um commanrlo 
superior de (:uantt Nacional na comarca do Frnl'tal, 
no Estado d" :\li na.• Gera e'........................... 40·'3 

N. U03 - JUSTIÇA f; NF.GOCJOS INTERiORES- Decr,.t•> 
rla 2;) de maio de 18J3- Cl·ca um com mando superior 
de Guarda Nacional na. comarca da Lag-una, no Estado 
de Santa Catharina .................... ·............... 40~1 

~. tiO! - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 25 de nlaio dE> 18'Yl- Reorganisa a (Tuarda Nacional 
<la comarca de Itu, no Estar! o de S. Paulo............. 40!.1 

N. !405 - JUSTI(' A ~~ N~:GOCIOS I:\TERIORES- Decreto 
rle 25 ele maio de 18~1:3- Crea mais um batalhiio d~ in
fantaria de ;:uartla~ na!'i•>naes n;t comarca de Campos 
:Sovos d" l'ararwpan<'IIW, no E~tatlo de S. Paulo....... .JlO 

N. 14011- JIJSTIÇ.\ E :-.IJ·:f:OGIOS I:s-TERIORES- Decreto 
de 25 de maio rle 1S:Xl- Crea mais um batalhão de 
infantaria rle gua.rrlas nacionaes na comarca do Sacra-
mento, no l~stado de :\li nas Geraes.................... 410 

::-.!. t 107 - JUSTIÇA E NF.GO ~lOS INTERIORES- Decreto 
•le 25 de maio de 1893- Grea mais uni batalhiio da 
infantaria de guardas nacionaes n;t comarc·t da Lapa, 
no Estado do I'~.ranà.................. .• .• . . . . . . . . • . . 411 

N. f.l08 - JUSTIÇA E N~~GOCIOS INTJ<:B.IORES- Decreto 
de 25 de maio de UIU3- Gt·ea um regimento de caval
laria e um batalhão da reserva de guardas nacionaes 
na comarca de S. Domingos do Prata, no Estado de 
:\li nas Geraes......................................... 411 

N. 1!09 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 25 de março de 1893- Reorganisa a Guarda Nacional 
da comarca de Ara xá, no Estado de l\linas Geraes..... 412 

N. 1410- INDUSTRIA. VIAÇÃO g OBRAS PUBLICAS
Decreto de 25 de maio de 18.'3- Declara sem effei to o 
decreto n. 550 de 17 de setembro de 1891, que autorisa 
a conc~ssão para a construcção, uso e goso de uma es-
trada de fel'l'O entt·e Ponta Grossa e Corumhã, e r"maes. 412 

( ") Oom o o, 1-101 n<io hoU\·e ado. 
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N. 1411 - INDUSTlUA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 25 de maio de 1893- Approva os estudos e 
orçamento pat·a construcção do 4• trecho do prolonga
mento da J<~strada de Ferro Central do Brazil além de 
Sete Lagims, na exten~ão de 30 kilometros entre as es-
tacas -1500 e 5800+9.... .• . .. .... .. .. .... .. . • .. .. .. .• . . 4l:J 

N. 1412- INDUSTRIA, VIAÇÃO !<~ OBRAS PUBLIC.\.S
Decreto de 25 de maio de 1893- Approva os estudos e 
orçamento para construcção do trecho de 35.300 kilo
metros do prolongamento da ]!;s\rada de Ferro Central 
de Pernambuco, comprehendido entre Bello Jardim e 
Pesqueira.............................................. 413 

N. U13 - INDUSTRIA, YIAÇÃO J<; OBRAS PUBLICAS
Decreto de 25 de maio de 1893- Approva o perfil lon
gitudinal, planta e orçamento para a construcção de 
um tt·echo da Estrada de Ferro Sul de Pernambuco.... 4U 

N. 1414 - INDGSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 25 de maio de 1893- Approva a reforma dos 
estatutos da Companhia de Di~lillação e Aguas 111 ine-
racs Ch•·istotfd-Supakotf............ ... . . . . • .. . . . • .. . • • ·H4 

N. Ui5- .lCSTIÇA. !<~ NEGOCIOS I:'ITERIORES -DecrPto 
de 25 de maio de 1893- Crea uma brigada de infantaria 
de guardas nacionaes na comarca do Illirador, no 
Estado do Maranhão.................................. 419 

N. 1416 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 25 de maio de 1893-Crea uma brigada de infan
taria de guardas nacionaes na comarca de Sant'Ann:t 
do Curralinho, no Estado do 1\Iaranhão............. •• 420 

N. U17 -JUSTIÇA I~ NEGOCIOS INTI!~RIORES- Decreto 
de 2 de junho de 1893- Concede à Escola de Pharmacia 
de Ouro Preto as vanta"ens de que go~a.m os estaheleci
mentos congeneres da União.......................... 420 

N. 1418- lNDUS'l'RIA., VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 2 de junho de 1893- Altera clausulas da 
concessão feita. aos cidadãos Ferdinand Rodde a Antonio 
José Ferreira Martins Filho, por decreto n. 1393, de 6 
de maio de 1893, para estabelecerem na Capital Federal 
11111a estação telephonica......... ... . .. .. .. .... . . ... . .. 421 

N. 141!) - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -
Decreto de 2 de junho de 1893 ._ Approva a reforma dos 
estatutos da Companhia Hydraulica Pelotense... •• • •. • 422 

N. 1420 ~ INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-
Decreto da 2 junho de 1893- Approva a reforma dos 
estatutos da Companhia Commerciai......... ... .. • • .. • 424 

N. 1421 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 2 de junho de 1893- Crea mais um batalhão da in· 
fantaria de guardas nacionaes na comarca de S. Joaquim 
da Costa da Serra, no Estado de Santa Catharina...... 427 

N. 1422- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 2 de junho de 1893- Reorganisa o commando supe
rior da Gna~da Nacional da comarca do Piranga, no 
Estado de 1\Imas Geraes ........ , ............ , • • • • .. • .. 427 
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N. 1423 j JUSTIÇA ]<; NEGOCIOS INTERIORES -Decreto 
dd 2 de junho de 1893- Crea um com mando supPrior de 
Guarda Nacional na comarca do Carmo do Parnahyba, 
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no Estado de Minas Ger;.es........................... 428 
N. 1424 - JUSTIÇA E NEGOCII)S INTR:RIORES- Decreto 

de 2 de junho de 1893-Crea um commando superior 
de Guarda Nacional na comarca de Araguay, no ~~sta<lo 
de 1\linas Geraes ............................ -......... 428 

N. 1425 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 2 de junho de 1893- Cr~a mais um corpo de caval
laria de ~uardas nacionaes na comarca de Cachoeira, 
no Estado do I:io Grand<> do Sul..................... 42() 

N. 2426- JUSTIÇA E N~:GOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 2 de junho de 18()3- lt<·organisa a Guarda Nacional 
da comarca d., Sapucaia. no !<~8tado do Rio de Janeiro. -129 

N. 1427 - INDUSTIUA, V L\( ÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 2 de Junho de lt~(la- Proroga por dous annos 
o prazo marc,do :i. Companhia Geral de 1\Ielhoramentos 
no Maranhão para o início da constru.cção de qnatro 
saladeiros no referido Estado.......................... 430 

N. 1428 - INDUSTIUA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS -
Decreto de 2 de JUnho tle 1893 - Proroga por um anno 
o prazo fixado na clausnla Ja do decreto n. 862 de 16 de 
outubro de 1890, com a pena imposta na clausula 3:3"', 
para conclusão das obras de construcção da Estrada de 
Ferro de Uberaba a Catalão ...................... ,.... 430 

N. 1429- RELAÇÕl~S J<;XTERIORI•;S-Oecreto de 10 de jnnho 
de 1893- Crea na China uma Legação e tres Consulados 431 

N. 1429 A - INDUSTRIA. VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -
Decreto de 10 de junho de 1/l93- Pr"roga até 31 de julho 
do corrente anuo o prazo lixado na clausula 6a do de
creto n. 10.250 de 31 de maio de 18~9 para conclusão das 
obras em construcçiio da l~strada de Ferro de Caxias a 
Ca.i••eiros..................... •. • .• . . . • . • .. • . • •• • . . • • . . 431 

N. 1430 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORF;s- Decreto 
de 15 de junho de 1893- Crea mais um batalhão de 
gnai"das nacionaes do serviço da reserva na comarca 
de S. Sebastião do Cahy, no Estado do Rio Grande 
do Sul................................................ 432 

N. 1-l3t- JUSl'IÇA E NE80CIOS INT~miORES- Decreto 
de 15 de junho de 1893 -l\Iarca o vestuario que, no 
exercício de suas funcções e solemnidades publicas, 
devem usar os membros do Trilmnal Civil e Criminal e 
pretores do Districto Federal..... . . .. • • . .. .. . . . . . • . . .. 432 

N. 1432- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES-Decreto 
de 15 de junho de 18tl3- Crea mais um batalhão de 
infantaria de guarda• nacionaes na Cap1tal do Es1ado 
<lo Ceará ••.. : .•.•••...•..••...........•..•......•.... -13.'3 

N. U:33 - JUSTIÇA E NEGOCIOS IN1'Im.IORES -llect·eto 
de 15 de Junho de 1893-Crea um cornmando superior 
de Guarda Nacional na comarca do Parahybuna, no 
Estado de S. Paulo................................... 433 
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N. 1434- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decrew 
de 15 de junho de 1893- Crea um regimen\o !le oa v al
Iaria de ~Q.a'!'das naoionaes na comarca de Ponta Grossa, 
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no Estado do Paraná.................................. 4~l4 

N. 1435 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto 
de 15 de junho de 189:3- Crea mai~ um batalhão de in
fantaria e um regimento de cavallaria de guardas na
cionaes na comarca de Peçanha, no Es!ado de Minas 
Geraes....... .. . .. .. . ........... •• .......... •. .• .. . . . 434 

N. 14:36- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 15 de junho de 1893- Declara de nenhum 
effeito a concessão de !l"arantia de juros feita. pelo de
C'I"eto n. 10.127 de 22 de dezembro de 1888 á Companhia 
Progresso Agrícola, para o estabelecimento de v.m en-
genho central no Maranhão........................... 4~5 

N. 1437- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES-Decreto 
de 15 de junho de 1893- Dá nova organisação á Guarda 
Nacional da comarca de Leopoldina, no Estado de Minas 
Geraes...................... .. . . • .•• .. .• . . . . . • . • . . . . . . 435 

N. 1438- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 15 de junho d~ 1893- Autorisa a Southern 
Brasilian Rio Grande do Sul Railway Company, limited 
para d~sapt·opriar a praça Silveira Martins, na cidade 
do Rio Grande do Sul.. . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • • . . . . • • . • . 436 
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de 21 d'cl agosto de 189:! - Crea mais um regimento de 
cavallaria de guardas nacionaes do serviço activo na 
comarca de Ponb Grossa, no Estado do Paraná..... . ti52 
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N 1.615 A - INDUSTRI.\, YI.\Ç\0 J•; Olllt \S PUBLJr:.\S
Decreto de 30 de d<'Z"mlm> de [.'-i9l- Abt·e ao illini<terio 
d s Negocio< <la ln•lusrria, Viação e Obra~ Pnb!ica~, 
sob a. re~ponsahdida !e <lo \'ie ·-President•l da Repnbl ica, 
um credito extraordittat'i•> de :?GJ:\!7 B725 p;tt·a 'ccot•t•er 
ás de.~peza::; a1é ao filll do C•Jrt·ente ex: 'l'C1cio com os R2r
vi~o,; a cargo da lnspec;ii.o Geral das Oot·~ts Publicas ••• 

N. 1645 B- I~DlJSl'RI.\, Yl H.' lO !~ OB!t.\S PUB:,H; \S
l'ecr,•lo d<• :)1) de dezembro di! 1893- .\hre ao ~li~<iskt•io 
dns Ne.!ocios da lndnslria, \'iar;iw c Obr·~•s Pulrlints, 
sob a. responsabi!t<lad•' do Vic••-l'r··sidenre da ltepn
blica, ""' cr•dtlo extra<>r•linariL> de :lO:O•Jv;i para pa~a
meato da snh•·en•:iio ol•\'id.t á ::<>ntp:~nhict de \'i:tçiio 
Fot•r:~a P. Flunnl du Tn~·a•ttin:::: "' .\rag~ta.'a no <'Ul'renLe 
cxercicio .......•.•••.•.............•.......•.........• 

N. 1615 C- l:"'D1!STIU \. \ l.\t'.\. l I~ OB!tAS PUilL!G\S
llecr••to de :m de ,J,•m<r.tn·u· .te !~93- AiJr,• ao .\li,Ji.'õte-
rio~ dos Ne.:!oci()'; da Indll..;Ll'ia. Via;:l.n e t)hras P~~hliL·a~, 
sob a re;;pollsauili·l:ttl•• do v,ee.J>re<irl•ntP da ltepni,!Jca 
urn credito extr·aor.lill~t·i·> de 8J8: !Sti)S!ú par·a pag:t
ment•J de despezas exce·tid:t~ no eort·e•<le e\<>rcici" com 
o serviço de cuJ,misaçii•J no K>tado do Rio Gra"tle do 

Pags. 
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821 

825 

825 

Sul................................................... 82G 

Addi tanten to 

N. 1199 (') - GUERRA.- Decre[:o de 31 de dezembro de 1802 
- Appl'ova o reg~tlamento pan< a l•~scoht de :5argéntos.. 829 

(') i'Yblicado no Ditwio Official J,. 2í de m~io de 18UL 
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DECRETO N. 1200 - DE 6 DE JANEIRO DE 1893 

Declara desli~ad:t da Administração Federal a Inspectorin de Ilygie11c do 
Estado do ~Iaranhã.o. 

o Vice-Presidente da Repubtica tios Estados Unidos do Brazil, 
á vista do Jisposto no decreto n. 4:!8 de 11 de julho de 1891, 

Decreta : 
Fica desligada da Administração Federal a Inspectoria de 

Hygiene do Estado do Maranhão. 
Capital Fe1leral, 6 de janeiro tle 1893, 5• da RepuiJlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1201 -DE 6 DE JANEIRO DE 1893 

Decbra desligad:t da Administração Federal a:Inspectoria de Hygiene do 
Estado do Piauhy. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
á vista do disposto no decreto n. 438 de I 1 tle julho de 1891, 

Decreta: 
Fica desligar~<\ da Administração Federal a Inspectoria de 

Ilygiene do Estado do Piauhy. 
Capital Federal, 6 de janeiro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1202- DE 6 DE JANEIRO DE 1893 

DA nova organisação â Guarda Nacional das.'cotnarcas de Jaguary e Cambuhy, 
no Estado de Minas Ger~es 

O Vice-Presinente da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Br;uil 
decretn. : 

Artigo unico. A Gu:Htla Nncional das comarcas de J:1guary e 
Cambuhy, no Estado de Minas Gerar·s, se comporá dos actuaes 
63• e 190• tmtnlhões de infantaria do serviço activo, dos 43" e 
110• Lrtblhões da resena, re•luzi<!os a quatro companhias ca•la 
um. e do 12° esquadrfio de c.tvallaria, ora elev:•.do à c:11~>g·ur·ia 
de I'eziruento, com rpntrn "s1nadrõps e a r!esignaç~iio de :i6'', os 
quaes se organisarã11 e11t11 n-; vn:l!'da:; qn,,lificados rios t!btrictos 
da mesma comarca ; revogad:.:~ ns disposit;õcs em contr::rio. 

Capital Federal, fi de .ianC'ir·o rle 180.'3, 5" da Repul<lk:•. 

FJ,OlUANO I'EIXOT(I, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1203- nE 1\ 1m .TAxEmo vE !Hu:; 

DA novn org~nisaç-ãn (t 'Ju:tr1la :\acinn:ll rh Cnpital rio E:ü:1tl-) d, J~i,) ,f' 

.la !}r~ i i'l_·. 

O Vice-Presidente da l{epnhlica rJ.,s g~tados l'ni<lo> do) Brnil 
decreta: 

Art. 1.• A Guarda Nacional da Capit<Jl do Eshdo do lUo tlc 
Janeiro se comporá tios aetua••s 1°, ~o e 34• hatalltli:•s de inl'ant<l
ria, 1• e 17• batalhões da rese1Ta, rednzi.!os a quatro C••lllp•t
nhiascada um, 1• batalhão de :•rtilhari:l de posição, com quatro 
baterias, e 1• corp0 •lo ca\:dlnria, (Ji a r>I8V;tdo n ro·:::H;cnín com 
quatro esqn:ulrüe-;, n ;uai.; quatr" l:•1t:tlhües doJ iuf:uJt o;i:t contas 
de~i;:naçõe::; de 4ü', 47", •IH·• u 4\J• u tlous batalhões rl:1 ,.,.,_,·rTn ''·"h 
os n~. 2:~o e 24°, igt~alm··nt<J com quatro comv:u;hi:lS cu!.; um, e 
um regimento de artilharia de C'illlJ'''Jl'ta, r·nm rpwt:·.1 i af•Jrin~ e 
a desii'nnção de I•, o1·a cr·e:lflo.•;. 

A.ft. 2. 0 Os rol~~rido:~ ~or;·~~.:~ :~~-~ 11r.~rani ;.q'-O. 

a) O 1'1 e 2() h:ltnl!1íJ.~, d ~ i;l!'nql.l!'i.!, J;q. d!stJ·icf .. s d,· S .. Jo~io 
Baptista de 1-iith"i'or : 

b) O 34° Latalhãu de infaut:lria, no !listrido tltJ :~. Lnttr.'ll<,'O; 
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c) O 46• batalhão de infantaria, no districto de S. Gonçalo; 
d) O 47• batalhão de infantaria, no districto de Jurujuba i 
e) O 48• batalhão de infantaria, nodistricto de Itaipu i 
f) O 49• batalhão de infantaria, no districto de Cordeiros; 
g) O I• batalhão da reserva, nos districtos de. S. João Baptista 

de Nitheroy e S. Lourenço i 
h) O 17° batalhão da reserva, nos districtos de Itaipu e Ju

rujuba. 
i) O 23° e 24• batalhões da reserva, nos districtos de S. Gonçalo 

e Cordeiro; 
j) O i" regimento de cavallaria, o I• batalhão de artilharia de 

posição e o I • regimento de artilharia de campanha, no distrieto 
da comarca. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 6 de janeiro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1204-nE 6 DE JANEmo TII•: IR():~ 

Manda obset·var a nova tabella do pessoal das Caixas Economicas que cstnvom 
annexas A~ Thesourarias de Fazenda. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
ten•lo em vista o disposto no§ I • do art. 5" do decreto n. 1168, 
de 17 de dezembro de 1892, decreta que se observe a taiJella, 
que com este baixa, do pessoal dns Cnixaf' Economicas, que 
estavam annexas ás Thesourarias de Fnzenda e que, em virtude 
daquelle decreto, passam a funccionar independente e autono
mamente, como sob o regimen dos decretos anteriores. 

Capital Federal, 6 de janeiro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser~edello Oon·êa. 
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TabeÜJ do pessoal das Caixas Econottncas, que estavam annexas 
ás. Thesourarias de Fazenda e que, em vi:J,•tude do decreto
n; 1168, de 17 de dezembro de 1892, passam a fuiiccionar 
in~ependen~es e autonomas 

0Fl"1CIAES 

EST.\DOS 

,\ntazonas .....• , •.••...•..•• 3;000.<00 l :::400>000 ,, z: oo·,J:.:ooo 1 :ZilO.~OOO 

l)ar.ti .•.••.••••••.•....... ··• 3:1lü0~UOO 2: 100~000 3 2:00J.)00t' 1 :~00.~00 

Maranhão ...••.••••..•.•.••• 3:00tJ.<OOO 2:400$000 3 2:000.3000 1:~00i000 

l)araná. ...•.•...•..•.•....... 2:000.~000 1:800~000 3 1: ·100$01} I 1:000$000 

Ceará ...............•..•..•. 2:ooosonol 1 :soo.;ooo 3 1:400~0011 I :000~009 

Mattry (frosS() ••••••• , ••••••• 2:000.0000 1 : SOO$'l00 i: 100$000 i :000.)000 

Goy:tz ....................... 2:000$000 i:800~000 3 1:400$000 1 :000;3000 

AlagtJas ...•.......•.•.•.•.•. 2:000$000 1:800~000 3 1:401$000 1:010$:00 

Pamhyha ................... t:000.'001) 1 :>00$000 3 1 :·100$000 1 :000~000 

~ergipc •.....••......•..•... 2:000.~000 1:'00$1:00 :J 1:\00 :ooo 1,oooo<ooo 

E.-.pirito Santo ......•...•... ;t:000$000 I:SOU$010 3 1:.\00~000 1:000,000 

Santa Catharina, ••.••••.• o •• 2:000$JO:i 1:E00$000 3 1:400$000 i:000$000 

Piauhy ...................... 2:000:)000 1 :SOO.~OJO 3 1:400$000 1: 000~000 

Rio Grande do :Sorte ......... 2:000$000 i:SOOSOOO 3 1:400.~000 t:OOO$UOO 

Minns Gernes ................ 2:000$000 1:.'00~000 3 1 :400.)000 \ 1:000~000 

Observação 

Os e:nprt!~arlos das extinctac; Thesour:triaS de Fazenda. que forem desiguados 
para servir na.s Caixas Economicas peri:ebe n s6mento o5t vencimentos do log-n. 
extincto, no~ termn~ do art. 50 do decretLJ no tiüS, de 17 de dezombro dn 1S~I2 l 

Capital Fecle.ral, G d~ janeiro rle !8\l:J. ·- Sn·;ede!lo Cv•·rca. 
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DECRETO N. 1205 - DE 10 DE JANEIRO DE 1893 

Dá regulamento á Secret11ria de Estado das H.olações Exteriores. 

O Vice-Presidente da Republic:t dos Est:tdos Unidos do Brazil, 
autorisat\o pelas leis ns. 23 de 30 de outubro de 1891 e 126 B 
de 21 de novembro de 1892, e de conformidade com os decretos 
n~. 291 e 1121, de 29 de março e 5 de dezembro de 1890, e :t lei 
n. 26 tle :~0 de dm:emhro de 1891, resolve approvar o regula
mento IJUe com esle baixa, assignado pelo Dr. Antonio Francisco 
d!'l Paula Souza. Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
que o fará executar. 

Capital Federal, 10 de janeiro de 1893, 5° da Republica. 
I 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 

Regulamento para a Secretaria de Estado das 
Relacões Exteriores 

CAPITULO I 

DO PBSSOAL DA SECRI~TARIA E SUA ORGANISAÇÃO 

Art. l. o A Secretaria de Estado das Relações Exteriores terit 
os seguintes empregados: 

Um rlirector geral. 
Quatro dh·ectores de secção. 
Quatro I os o:liciaes. 
Qtmtro 2os olficiaes. 
Sete amanuenses. 
Um arc!Jivista, sem accesso. 
Um porteiro. 
Um fljudant-3 de porteiro. 
llous continuo~. 
Dous correios. 
Art. 2." A secrehl'ia. será dividirl:t em uma dircctoria geral, 

quatro secções e a rcllivo. 
,\rt. :J." Incutnho á dir.:doria geral o se,.uinte: 
1" Promov"r, dirig-ir e in:;pe :cionai' to:los" os trabalhos · 
2" M tnter a Ol'uem e regularidade do sel"viço · ' 
:3" 01·ganisar e :submetter à consideração do' ministro o rela

torio que deve ser apr·esentado annualmente ao Chefe do Estado; 
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4• Exeicutar os trabalhos que lhe forem commettidos pelo 
ministro e prestrtr-lha as informações e pareceres que elle 
eli:i"ir · 

5':: Pt:eparar ou fazer prep,uar e instruir com os necessarios 
llocumentos e informações todos os negocios que devam subir ao 
co o h('cimento o decisão do ministro; 

6• A~sigurtr, qun.ndo não for dirig-ida n.os ministros de estado 
e às Mesas das Cam;n·as Lo.gislativas federaes, a cot·respondencia 
feita em nome do ministro relativamente às inf(mnações e 
es~larecimentos pat'.l instru•.·ção e decisão dos negocias; 

7• Receber e ahrir to·l<t a correspnndencia o!ficial, dar-lhe 
dit•ecçiio e le\·ar immedht:tmente ao conhecimento do ministro 
lH[IlCJia •1ue por su'1 impot'tancia o mereça! 

8> F<tZet· protocol!i:;,tt' a entrada e sahida de toda n, correspon
,lencia que !"ot• recebida e expe,li•la: 

!1" Du• licença até :30 dias aos empt'Jgados, por motivo .insto ; 
10" Propól' ao ministro, pat·a execução complementar deste 

regulamento, as in:;trucçõcs ;ulwtuarlas á •lirecção, distribuiçiio e 
econonti<t do serviço ; 

11• Chamar extraol'dinarin,mente ao serviço de qualquer das 
secções os empregados das outras, quando a affiuencia dos tra
balhos e sua. urgencia assim o exijam; 

12" Preparar as instrncções pat•a os agentes diplomaticos; 
13° Rever os tl'<tb.tlhos f'llito~. antes de subirem á pt'esença do 

ministro ou de serem expedidos ; 
14° Fazer lavrar e assignae os termos de promess<\ 1!03 empre

gados d' nomeação feita pot• decreto ; 
15• Fazer organisat• a synopsll e indica alphabetico das deci-

sões do Governo, que estabol·~çam principio ou vrecedente. 
Art. 4. 0 A [a secção compreltende: 
l" A~ propostas legi~l:lti nts ; 
2" A s;utcr;ão c pt•om•tlg-n.r;:I'J :hs lrl:~, ratil1clçõo;; do .. ; tr;ttallos 

e con vençõ )S ; 

:l" As C<\l'tas de g t binete ; 
4" As cre•1enciaes, CM'tas t•:woc:ttorhs e plenos podere~ ; 
5• A corresponrloncia co:n o Po:ler Legislativo. ; 
6" O ceremonial e privile-!·ios diploma.ticos; 
7" Toda a correspomlenei:t n:io comprehendida nos trahalltos 

das outras secções. 
Art. 5. o A za secção compreltenrlc: 
1" A corresponrlencia •le caracter político (exceptuadtt a l]ne 

compete à directot•ia ger,tl) com os agentes bt•azileiro;; no exte
rior e com as missõ ~s estr;Ltlgeir.•s ; 

2" A negociaç:lo de tr.t t:v!,,,;, <'Otl vcnções, accordos, rledara
çõe,; e outros aju-;t<Js intet·nacionaes, que não vet'sarem espe
cialmente sobre negocias commerciacs e consulare, ; 

3• A intelligencia e a execução dos sobreditos actos internn
cionaes; 

4• As questões dn limites ; 
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5° Os pedidos de . extradição ; 
6" As reclamações de governo a governo ; 
i• As recbm<tções em geral, de interesse particular, tant~ de 

cidadãus bra:dleiros contra governos estrangeiros, como vice
versa; 

8• As cartas rogatorias. 

Art. G." A ;p secção comprehende: 
1• A corl'espondencia com os agentes rliplomaticos c consu

lares sobre o,; assumptes que digam respeito aos interesses cem
merciafls e marítimos da, Republiro ; 

2" A neg-ociação de tratados, convenções e quaesquer outros 
ajustes cou'ccwnentes aos sobreditos [1SSumptos, inclusivamente 
os de cort·ci•JS ; 

3" A intelligencia e a execução dos mesmos actos internacionaes; 
4• A prote,~ção da navegação e commercio bt•azileiros em 

paizes cstrang..-:Jiros e o exame das reclamações do commercio es
trangeiro n:t Repnblica; 

5• As ;.ttt·ihuiçõos, isenções e privilegias dos agentes comm
lares IJmziieiros c dos estrangeiro.'! na Repuhlic·t; 

6" A experliçfio das cartas patentes, confirmações e benepla
citos consulares ; 

7• A ~rrecarlaç~lo das heranças de naeionaes em paizes estran
geiros e de estr·angeir·os na R.epublica ; 

s• Torla a r~ot'!'esponrlencia que corre e pelo Ministerio das H.e
laçõe::: Exteriores áceeca d;L colonisaçrio e •.Jmigração ; 

9• O reconltecimen•.o rle firmas dos agentes diplomaticos e 
consulares beazileiros. 

Aet. 7." ;\_ 4a secção comprehende: 

I" O expediente eelativo it ceeação e suppressão de empregos, 
it~ nomeações, licenças, vencimentos, retiradas, eemoções e dis
ponibilirhd'.J dos empeegadns do Ministerio; 

2" A matl'icnla rios mesmos empregados, feita soh as vistas 
immArliatas do rlimctor geral j 

3'' O lia lanço e orçamento da despeza e creditas; 
4" A disteibuição dos creditas votados a a creação dos supple

mentat'e:> e extraorrlinarios; 
5" Od babncetes do estado dos creditos, quando forem exigi

rios ; 
6• A fiscalisação das despezas feitas pelas legações e consu

lados; 
i" A correspondencia com a Delegacia do Thesouro em Lon

dres o com as Legações e Consulados, não só sobre a despeza e 
sna fiscalisnção, mas tambem no qne for eelativo aos demais as
sumptos da sua compotencia ; 

8• A cnrrr).,pottrlencia do mesmo caracter com os demais Mi
ni~torios, g-ovet'Iladoeos ou presidentes dos Estados e quaesquer 
empr'""allos · 

ga O ~xpel!lente do montepio dos empregados do Ministerio; 
IO• A escripturação e fiscalisação da cobrança dos emolumen-
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tos con$ulares, de conformidado com os decretos ns. 997 B de 
1890 e $57 de 1891. 

Art. 8. o O archivo comprehende: 
Jo A synopse e indico alphabetico das leis e regulamentos 

poculiaeeb ao Ministerio e das Jisposições que lhe sejam rela
tivas o se contenh:tm nas lei~ e regulamento~ de outros 1\linis
terios ; 

2° A collecção de indice dos tratados, convenções e quaesquer 
accordos celebrados entre a Republica e as demais nações; 

3" A expedição e vistos de passaportes, os qua.es serão assigna
dos pelo ministro, e, no seu impe•limento, pelo director gemi, ou 
quem suas vezes tizer ; 

4° As certidões extrahidas dos registros e documentos existentes 
na secretaria ; 

5• O fechamento e expedição ria rorresponrlencia avulsa e das 
malas; 

0° A remessa dos impressos que se distribuem as Legações e 
Consulados nacionaes e estmngeiros o a corrospondencia a ella 
relativa ; 

7" A guarda, classilleação, arranjo e conservação rla cor
respondencia, documentos e mappas que compm:erem o ar
chivo; 

8> A gnarda, arranjo e conseevação da bibliotheca ; 
9° A procura e entreg<t tios papeis e livros precisos pat•a os 

trabalhos das secções ; 
10• .\. formação do inrlice geral do archivo, do catalogo da 

bibliotheca e do especial, relativo aos mappas, memorias e do
cumentos sobre limites rla ltepublica. 

C.\PITULO li 

DO lL\BI:"'ETE 1>0 ~Il:"'ISTRO 

Art. 9.0 Não poder;'t ser clmm:lrh p~ra os trabalhos do ga
binete pessoa estr•anha Gao l\linisterio; o empregado que nelle 
servir perceberá, além do.;; seus vencimentos, a gratiticação 
annnaltle :2:400$000. 

At•t. 10. Incumbe ao emprega•lo do gabinete: 
Jo A recepção e ahel'lura da correspondench que for recebida 

no gabinete ; 
2• ú protocollo ria erltr·a•la e destino dos papeis que forem 

presentes ao ministro; 
3° A expe•lição da corrcspondencia nrq-ente ; 
4° 0~ pedil]OS 1le •.:onfei·encia; 
5" Anxiliar· o minbtro no~ t!'aiJ<tliJos que este reservar para si ; 
6° A tran~miss;'irJ d:ts or.len:; qtte não possam ser communi-

cadas directamente pelo ministro ao director geral. 
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CAPITULO III 

DO DIRECTOR GERAL 

Art. 11. Ao director ger,\1, que é o chefe da. secretaria e a 
quem estão subordinados todos os empregados, incumbe o que 
está mencionatlo nos§§ l" a 15° do art. 3". 

DOS DIRECTORES DE SECÇÃO 

Art. 12. Aos directores de secção incumbe : 
1 • Dil'igir e examinar, fiscalisar e promover todos os tra

balhos que competirem ás suas secções, e entrdgal-os ao director 
geral com a exposição e documentos neeessarios; 

2' Prestar e re.Juisttar aos outros directores as informações 
necess•trias pam que os trabalhos da secção sejam perfeitos; 

3• Fllrnecel' ao director geral o qu9 for nece:>sario para o 
relatorio annual ; 

4" Communicar aos outros directores o que se houver feito e 
tenha dependencia com os neg0cios que lhes estão incumbidos; 

5• Sulnnetter á approvação do director geral, antes de as 
mandar passar a limpll, as minutas dos despachos que tiverem 
de ser expedidos; 

6° Promover o melhot· andamento dos negocios pertencentes á 
respectiva s~cção, propondo ao director geral as providencias 
que forem necessari<ts, assim sobre a ordem e methodo dos tra
balhos, corno sobre a insufficiencia do pessoal ou falta de ex
ecução no cumprimento de seus deveres ; 

7° Legalisar os documentos sxpedidos pelas suas secções; 
8° Ter con venientemeutelclassiticados, e sob sua guarda, os pa

peis pertencentes aos negocias de suas secções, entregando ao ar
ehivo aquelles·cujos assumptos estiverem llndos ou prejudicados. 

CAPITULO IV 

DAS NOM!~AÇÕES, DEMISSÕES, SUBSTITUIÇÕES E EXERCICIO INTERINO 
DOS EMPREGADOS 

Art. 13. Serão nomeado;; por decreto o (!irector geral, os 
directores de secção, os )os e 2°" officiaes e o archivista; por 
titulo do ministro todos os oulros empregados. . 

Art. 14. A nomeação do director geral e a do archivista serão 
de livre escolha do Governo. 

A dos directores de secção e officia~s sera feita por accosso, 
pr·eferindo-se os eutpregados do categor·ia immediatamentn inle· 
riOI', quo fol'etn mais haueis e zelosos. Só no caso de não haver 
empregado habilitado, poder·a o Governo nomear para o cargo de 
dir•~ctor· de secção pessoa estranha it secretaria. 
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A dos 2°1 officiar)S e amanwmses dependerá de concurso. 
Art. 15. Ninguem porlerit fl•lr nomeado amanuense sem provar 

qne tem !tom procedimento n n, irlarl<J de 18 tt!Hl03 crJmphto·:. 
,\-; materias exigirias p;1ra e~s•l c:1rgo sito: 
Calligraphia; 
Lin::u:1s portuguBza, fr~tnCtlZ<t c inglez:t, devendo o candirlato 

traduzir as duas nltimas e faltar· pelo menm a segnwla; 
i\oções 1le histol'i 1 do J3I'azil e de geo!,!'t'.tphi;t ;;eral ; 
.\rithmetica até pr·1porçõ•Js. inclush ameute. 
O am:tnueuse não potlerá ,;:n· pt·omorhlo a 2" otncbl ~em f1UC 

mo,;tre em concurso : 
Jo Qne tra•luz a língua a~lcn1ã; 
:!'' rJne tem conl!ecim"ntrJ do~ princtpws gercc~ •lo rlireito 

internacional e J., dii·eito pnblico n;\ci· nal; 
:l" Que redige com t'1cilirlado _ 
.\t•t. 16. O~ <ICtn:w~ am·lnlten-;r"~ 1icam i ;entos rlo concurso 

para 2"5 olliciaes . 
. il't. 17. O porteiro, son :1j11-1antn, continuo.;; e cmrrli•b ~m·iio 

no::H:ado,; por livre nsr:olll;t do minislt·o, te!trlo o fljurlaate prufe
rencia para a nonw.rção de porteir-o. 

Art. 18. Nenhum empreg:;uo jubilarlo, refot•tmuto ou ap:l.3en
taclo poderà ser nomearlo p·11•a empregos da secretm·ia. 

Art. 19. O rlimctu!' get·:d, o,; ·lir·:•c·tores :le :;ecçfiq, Jus r• 2"" olfi
cine~ e o~ ontros empt'Pg:lclos •]nO tivr•1'nm rn:lis de lil annos de 
elrr=ctinl serviço, só porlet·ão ~rJI' rlemittidos no c:~so de incm·1·erern 
em :d:,;·urn crime veriticado por pt·oce~S'l judiciat·io ou ad•I!Ínistra
til·o on em reconhecida falh rle zelrJ no serviço pnhlico, co:nprn
ntla j:'t pela auseucht frequente à :;c··ret:tria, sem caus:t fJUB a ju:;
tilique, já I'Blo ab:t11dono dos seJ•viços rle que forem cncat·r·e.~ado~. 

Os empreg:rrlos que tiverem itWllo,; rle 10 annos de set•viço po
derão :;er· demittido~. qn•l!lrln erHnpt·o;·;ula e:;tiver a sun inaptidão 
ou rleixarem do hem sr~t·vir, l':dl:tn :o, sem c:tu~a. frerptrmt.~mentc, 
{t secrd u·ia ou de,;cut•:tndo r],J~ sr~n·iço,; de rptc forem in<~lllll~Ji i(•S. 

Art. 20. Se rito suiJstitnirlo; r;m seus impr•rlimentos o r: lt::s : 

i" O director get•:tl, peln rlir·ndor <ie S<lCÇiío que o ministr" tiv·:r 
design:~t.lo, ou, em t';tlt:l ;lest,J, p•ll<~ uni,; anti:;o IJII3 S•l achar 
presente; 

zo o,; dit'ectot•es de secção, pelo~ Jo• on, n 1 faltít Jest'ls, pelos 
zo• officiaes da me~ma secção, por designação rio tlirectot• geral ; 

:l• O archivista, pelo empregwlo tio archivo qne o rlil'ector ge
ral rlesignat· ; 

4° O porteiro, pelo seu ajn<lante, e e;te pelo continuo que fot• 
tlesignarlo pelo director ger.,l. 

Art. 21. Competirá ar1 sn!Jstitnto todo o vencimento do em
preg-o, ~i o suh,titnirlo narh per<'eher por ell••, e, nn c:~so r:nn
tl'arin," ro~pectiva gl'atilicnçii.o, qnn ai~Crnnulará ao vnnf'i!IW!llo 
integ-ral do emprego pt•upl'h, até it impot·t <ncb total <lo venei
monto 1lo sulJstituit.lo. 

Art. 22. O empt·egarlo que exercer interinamente Ioga r vago 
peJ•ceiJerit totlo o vendmento deste. 
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CAPITULO V 

DOS VENCIMENTOS E DOS DESCONTOS POR FALTAS 

Art. 23. Competem aos empreg;."tdo,; os vencimentos fixados 
na tabella annexa ao dera·eto n. 291 de 29 de março de 
1890. 

Art. 24. O empregado que deix11r o exercício do seu loga: na 
secrotarht pelo de qualquer com missão alheia ao Ministeri?, amdlt 
que com a.ntorisação do ministro, perdera todo o seu venClml3nto. 

Art. 25. o empt•e.~·ado que faltar ao set·viço soffrerit per1la. total 
ou desconto em ,;eu vencimento, conforme as regms 8egumtes: 

l" O que f:lltar sem causa justitlcada e o que •:c retirar sem 
autol·isação do director geral, ante:; de tin1lar o expediente, 
perdera todo o vencimento ; 

2 .. Perrlerá sómente a. gratificação aquello que faltnr por mo
tivo justificado. Silo motivos justificados: 

I. l\1olestia do empregado e de pessoa de sua família, entnn-
dendo-se por familh : o pae, a mãe, mulhet· e tllhos; 

li. Nojo; 
Ill. Gala de casamento. 
3a Serão provadas com attesta•lo de merlico as faltas por mo

lestia do empt·egado e das pessoas de falllilia acima imlieurhs, 
quan1lo excederem a tres em cada mez; 

4a Soffrera o de5conto de mebule da gt·atificaçiio o empregado 
qu'~ compare.~er depois ele en~err tdo o ponto, nas tres primeiras 
faltas durante o mez; e si houver excesso rhtlti em dcante, de 
toda a gratificação ; 

5• O desconto por faltas interpolarlas será relativo sómente 
aos dias em que se derem ; mas, no caso de faltas succes:;ivas, se 
estenderá tambem aos dias que, não sendo tlr~ serviço, se com
prehenderem nesse periotlo; 

0• As f<iltn.s serão computadas pelo que constar elo livi'O do 
ponto, no qual assignariio todos os en~pregarlos, <'Xcevto o dit·e
ctor geral, que o encerrara ou designará o director de secção que 
o deva fa.zer. O ponto será encenado ás lO hor;ts. i'ln mesmo 
livro lançara. o director g1wal on o director de secçilo que o 
substituir as competentes notas ; 

7a Pertence ao director geral o julgamento sobre a justHicação 
das faltas . 
. Art. 26,- Não soffrera desconto algum o empregado que faltar 
a seceetana : 

1• Por i!e a.cltar encarregado pelo ministro, rle qualquer tr·aba
lho ou com rni~:-;iio ; 

2" Por mo ti v o de serviço da secr·etal'ia, com :tu torisaçiio do 
director ger<tl ; 

3• Por estar servindo algum cargo gratuito e ohrigatorio em 
virtude de preceito de lei. 
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CAPITULO VI 

D A S L I C E X Ç .\ S 

"\rt. 27. Podem ser C•>nce•lid ts Jicenr,"tS pot· moti\·o Ll•) moles
tia do empregado onde p •,;,;na d•J ~tvt f11nilia, de r~nlll".H·mi•lade 
com o n. l do art. 25. com o ot·.lenarln inl•)ir·o at<i ~<l!S Jll•,·~(),; 
o com a metade do eut<ir> •)IH d•Jaute ate um amw. 

Nos demais cas'ls, de:;,·oul;~t·-..:o-ila. a quinta parlP do ot·den:ulo 
ate tt•es mozes, a ter(,l:t par·te 1"'1' 111ais de tt·c.; até ,;ei~, e a melado 
por mais de ~eis até um auno. 

Em ucnhum c 1..:0, J•ot'•'m, '·:·;\ :~l"m:t·la ;1 gt·atillca-;-iio rle cxor·
ci··io. 

o lO!llJlO rias licnnç-a~ l'•'l'•)J'IIl :•h.' on do tlOVo conc·.~didn,; d<!llll'" 
do um aun•1, cont;~,[o "''di;~ "ill<Jiie li":n ,.,. t<"rmitt::dl) a pt·imoit•:t, 
se1·ú juntq ao:-:; da::; ant~~ctJ•11Jillt·~ [':t:'<l o li:n do !'at.i 1 l·-sq n'1s ot·~ln
na:los o rlescouto de rJII<l tr Li •:i!r· at·l i,:.:·,, . 

. \rt. 2íL .\ licenç:t, aiJIIh em ca . ..:o dn molesti:l, p·1doT'iL ser 
concerlid:t com ordrmarlo cot'l'<>[llliidunt" ao tempo n~~l'"'~tivu on 
S<'lll elld, a juizo do minbtro . 

. \rt. ~9. Niio terit log<~r a ,.,llle''~:;;(o rl•J lic~nçt ~o •'lllll'<Jg.>rln 
fJUe ainda não ltonvur· entrado :10 cll't!r~fi 1·r; cxercieio •In :;:•u l"g·.n·. 

AI't. 30. Ficat·ão setn rJil'•:it·> :1~ lic,·nç •s tl!ll cujo ;.!'h" :;u !tão 
cnlmr no prazo de nm tnez, ''"llhdo d:L data de s''" ''"ll''''s<í.o. 

CAI'ITL'f.O VTI 

IL\S .\ I'<I.'C:'<õT.\J>Ol:IA;O; 

_.\rl. 31. 0~ Cillp!'egwlos da S''i~l'dal'Í'l"'.' j>OI(<'l'iÍ•> Sr>l' a("'·'''ll
taLiüS f)ll:tndo e:;til'et·em inlt:,:Jilitado> para de:;r>J•tp"tdilll' Sil:lS 

t'uncções pot' motivo d·l JJHlle:;li 1 1111 ,[,~ :tl':utç:ul' i.!ad ·,no-; t'>r
mo,; do decreto legbhti1·n n. 117 <l·J 4 dl' ttovenJIJJ'<) ,[,, lx'.l2. 

_.\rt. 32. Set·ão cont"mphvlo; c Hll<l ~i!JI'\'i<;t).'i nt·)i> p.tr·a a apo
senta<loria, e a<ldieionado~ aos qtl!l JiJ!'etn t'etto> 11:1 :it·et·d:u·ia, t>S 

fJtlO o empregado houver, em l'nlrpwr tempo, {Jl'L'SLl•!u : 
lo No exel'cicio rle empr :go~ publico.-; rlcl nom.)Ct<;iio do (TOYCI'!lO 

o e:;tipendiados pelo Thesonro í•'e•lm· ri; 
:t' gm I'OJmrtições admini:;tr· ,ti 1·a:; •·stuloae~ e IH Int<'!Hlenr:i:t 

Munic.:ipal da Capital Fo·lomí, r!Xet'C•Jnrlr> empl'eg-u..: r···tril.Juid·JS; 
m::s o tempo rios SrJl'ViÇ<>;-; e:l' .. ·dn,tdo . .; rwsla~ repal'tiçõ JS ;et'Ú. 
contemplado ,Ó!ilent'J até U!ll tet\'·' rlt' qne :;o cunt tl' nd:tlint
mente ;I()S que J'Ot'Cill pre.;l:lll'" n:r. ~·J .rd:1:·i"; 

::·• No I~XHJ'eito nn na ~Lll·:n!t, ~~otnn nili i·<l nu J<l':t<;l <l•J p:·..t, 
si tHlt) tivet• ~i,lo j·t !11clui !ll 11 r·.~:.;!n!cti·.·o ~"'11}1, ~;,. :)l_ll'\·:~:o •JIJ 

rol'unua milit<~J'; 
4" COlHO <tddido~ á Silt'!'L1faria :•tli il J'I'O.<iitl~"çil) do I'•~g·nla

ll1CJllto a.ppt'ol·ado pel•1 decreto n. -1171 '··' 2 ! ; !J' u•• ,'u :sml. 
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.\rt. 33. Per:lerú a apnsentador·ia o empreg::ulo que for con
VU!ICÍ•lo 0111 qualqtwi' h•mpo, por sentença passada em julgado, 
do ter, ellHJIW!lto se acha v a no exe1 cicio do seu emprego, com
rudtido os crinH'S de pPita. ou suborno, ou praticado acto tlo reve
la•;'io de segredo, de traição ou de abuso de confiança. 

CAPITULO Vlll 

IJO TE~!Ptl E ~IODO DE SERVIÇO E DAS PENA~ DISCil'LlNAIU<:~ 

. \J·t. :~4. O seJ·vir;o começará ús 10 hor;IS da manhã e tinda1·i1 
its :·\da tarde ern todo..; os dias rpw n1io forem feriados. 

l'ode1·ú, prw ·m, o rlirect"r ~eml, quando for indispensavel, 
PI't•rog:~ r• as hor·:tc; dn expediente nu fazrw executar, em horas ou 
di:1s exer·ptt.tad• s, na ~ecret:;rin ou fóm della, por quaesquer em
pr·· gados, Í!';rl::tlho,; que lhes compitam . 

. trt. :;;J. Os om prngados servil'ii.o n:ts secções que o rlirector 
gemi lhes dr·-i~~·rw1·, pnrlendo sei' IJJUda<lo,; de u1nas para outras, 
se;~·undn :1~ com··.•nitJI!ci:Js 1!0 meviço. O mesm<> 1lirector po1lerá 
tira!' :'e qualquei' Sr>l'ç:io o empregado que julgar necessario para 
anx!lral-o 11os seu~ tr:tbalhos. 

\ri. :l6. Os emprPtr.odos ria sec1·etaria são sujeitos ús seguintes 
pr'l!:tS dh;ciplinares nos c:tsos de negligencia, desobediencia, falta 
rle o:uiii[H'Íinento dP- •l0Vo31'es e ralta de comparecimento sem causa 
jn:.;titicad 1 por oito dia:> consecutivo,;, on por quinze interpolados 
dnmnto o mesmo 1rwz ou em dou,; se~ni•los: 

I" Sin1ples advertencia; 
~ 1 ltopre1JPIJS:1o ; 
::" Suspenslo ;;t•\ qninze dias, com perda de todo o vencimento. 
iCstas pnn:os snr :o illlpnstas rwlo director geral. 
Art. 37. Sú pnlo minbtro pod•~rà ser· determinaria a suspensão, 

qn' 0xrPd:t de 15 dia,;, do empl'egado comprehendido em algum 
do:; seguintes c:~stls : 

I" Prisiio por motivo não jnstilicatlo; 
:!" Cunqn·i11wnto de pena que ol.~ste o desempenho das funcçõo~ 

do mn prog:uln ; 
3" t•.xercil'io rle •Jnalquer cnrgo, in•lustria ou occupaçfio que 

pt'i\'O o empreg-ado do exacto cumprimento de seus deveres; 
4• Pronuncia L'm cr·ime commum ou de responsabilidade, quer 

u e111pregado se livre solto ou preso; 
5'' Nece~sidarle da suspeusão como medida preventiva ou de 

segur"nça • 
• \ rt.. :3R. Poder:'l tamhem o ministro suspender correccional

mento qnalqnm·iemt,rcga,Jo por tempo que não exceda de dons 
JlH·ZCS. 

Art. 39. A suspensão, excepto a preventiva, determinara a 
perda de todo o vencimento. 
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CAPITULO IX 

NolCIIAS E FOR:C.1ULAS H EJ.ATIYAS AOS ACTOS E)IANADOS DOS PODE!tES 
LEGISLATIVO E ]';XECUTIYO E AOS DO MINISTERIO 

Art. 4ú. As Jei3 e res•Jluçõef:! adopt~das pelo Congresso Na
cional serão publicada~ pot· dee:reto (Constituição, art. 48 § 1•), 
nssim re·ligi>lo: 

c O Pre5idente Lia Repnblic 1 do:; Estados Unidos tio Brazil: 

«.Faço S•1ber !JliC o Congrus<•l .'lncional decretou e eu sancciono 
a lei seguinte, etc.>> 

Art. 41. As leis e re:>oluçõgs da comp etencia privativa do 
Congresso Nacional serão ig-twlmente pnblicada~ solJ n seguinte 
formula: 

«O Presidente da Repnblicn r los Estados UDidos do Brazil: 
c Faço saber que o Cong-resso Nacion;d decretou a lei ou reso-

lução seguinte, etc.» ~ 
Art. 42. Na correspondencia do Poder Executivo com o Legis 

!ativo observar-se-hão as seguintes normas : 

1" Tratando-se de actos de natureza política ou propostas do 
Governo Fe•lcral, a mensagem do Presidente da H.epuhlimt será 
transmittida ao Prc~irlente da Camarlt ou do Senado com aviso 
do ministro; 

~· No caso em qne o Prcsirlente da Republica hnja de prestar 
infornwçü.·s exigidas pelo Congresso, e dependendo estas do Mi
nistP-rio, S8rãn tt·ansmittidas em aviso e em nome do mesmo 
Presidente; 

:~· A remessa 1le p;1peis relativos a simples expedientfl e mais 
cnmmunicações do ministro f:11·-se-ha por avi5o ao secretario de 
fJIWl!]ner tbs Cnmarns. 

Art. 43. Ser·ão nnme:·:ulos o,; decretos do Poder Executivo, 
excepto os referentes a nomeaçüe~. demissões, disponibilidades e 
aposentadorias dos empreg-:1do~ . 

. \rt. 44. Os a c to>; rln Po<ler Executivo fJU~l devom ter a fórma 
de decretos, numer·:1d0f; ou não, seJ"iio expedidos com a assigna
tnra. do l'resident·! da Repnblic:t e rio ministro. 

Art. 45. Os decretos de nomeação, demissão, disponibilidade 
e aposenb•lnria serão assim re<lig-irlos: 

« O Presidente dn Repnlrli<~! dos Eslat.!o.:; Unidos do Hrazil 
resolve, :te." 

:\'os titulo:' do Minbt··rio :t lOJ'IllUla será: 

«O l\lini~h·o de Est:ulo das H.elaçõos Exteriores em nome do 
Presidente da l{epnhlica, rc~olve, etC.>> ' 
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CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 46. O porteiro deverá residir no erlificio em que funccio
nar a secretaria.. 

Art. 47. Ao empregado que nnxiliar a <lirectori;t geral nos 
seus trabalhos poderit ser conceuida uma gratitlcação extraordi
naria, que não exced~t de I :200$ annuaes. 

Art. 48. A secretaria. terá os livl'Oo> de regbtro que o dire
ctor geral julgat> necessarios. 

Art. 49. Em dezem!Jro de cn.da anuo o director geral divi
dirá o pesso:tl da secretarLt em duas turmas par'' o goso de qninze 
dias uteis de ferias uesse mez ·~ no de janeiro seguinte. 

Aos empregados que não puderem on não quizerem ntilis>tr-se 
<las feria-; mt época. indicada. é permitlido gosal-as em qualquer 
outra, quando o Llirector geral não o achar inconveniente. 

Art. 50. Ficam revog:ulas as disposições do regulnmento 
n. 4171 de 2 de maio de 1868. 

Secretaria tlfl Estado das Relações Exteriores, I O 1le .hn8iro 
de 1893.- .t. F. Paulo~ So11za. 

Tabella dos vencimentos do pessoal da secretaria de estado, 
a que se refere o decreto n. 291 de 29 de março de 1890 

)Jirector gel'al ••••....•••..•..• 

Direct•)r de S"cçtio ..••.•••..•. 

i'l official .•••.••.•..••••...•••• 

2·) o!ficial .••••.••.•....••..•..• 

A. r:1a nnen~e .•.••••.••..•.••..••• 

l,orteiro ....................... . 

Continuo .....•.•..••....••• , ... 

Cot•rcio .•.•.•...•....••........ 

OHDE:'\ADO 

G:000$000 

4:~00$000 

3:800~000 

3: 000.~0: lO 

2:200~000 

2:20 )~()01) 

t :200$110J 

1 :~00~01~) 

l<RATIFH'AÇÃO 

5:000$000 

2:100~000 

1:200$000 

1:000$000 

800$000 

soosuoo 

100$000 

1,00~000 

O~ C•Hrl!ios terã:)~ aP•tl dos vencimento:-) rpte ficam ma rc:ulos, nma gratif1-
e:-tça.q annnal. 'tnr~ 11fio f-'XC~rlerâ fll' r,o:::, pnrn ~.compra dn rartlamento. 

O d •cn~t·• 11, lfil dr> ;, dn dr}ZeJIIIH'n de IS'IO l'l:u·cnn p:H!l o :l.l'ehidst:t n nrlle
n:;rl l rir• 4: )():J.~ I' ."1. ~ •;1 ti!i \'lÇa!t !](' 2:00()-Q(;IJ, 

.\ !ei n. ~i dt~ ::o ,J" de •nn1hr') dn 18-'1 ~:nppr·inlin Hlll lng:u· tJ,. (~nutinllt> ,. rTPllll 
n rle aj:d~tnb dn p ll'tPir.,, cru oS •:1(~s : ,.~ •,-,•nei ~;eHLJs tl:ttj!!dl,•. 

Capital Federal, lO rle jancir1' d·' 1':H3.- .\. F. Paula Svu:;u. 
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DECRETO N. l20ti- DE 10 DE JANEIRO DI~ 1893 

Crea nm commando superior de gu"lrdas nncionaes nn. comarca do ltio 
Yerde, no Estado de :--:. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica. creado na comarca do Rio Verde, no Es
tado de S. Paulo, um commando superior de guardas nacionaes, 
que se comporá de dous batnlhões de infantaria do serviço 
activo, com quatro companhins cnda um e as designações de 
170" e 171°, um batalhão da reserva, tambem com quatro com
panhias H a desig1wção de 80", e um regimento de cavallaria, 
com quatro esqu 1drões c a designação de 68"; revogndas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 10 de janeiro d0 1803, 5" da RepuLiica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1207- DE 10 DE JANEIRO DE 1893 

CrE'~ mais dou~ hat~lhüeq de infant:l.ria de guard3s nacionaes dn st~Jrviço 

activo, H:t CO!nar·~a d~ Itnprn:tll!!:t, Jlf) Est~do ti~ ~ergipn. 

u Vice-Presidente da Repnhlica dos Estados l:nidos do Brazil 
resolve decretai': 

Artigo unico. Ficam crearlos mt comarcrL rle Itaporanga, no 
Estado de Sergipe. mais rlous batalhões de illfantaria rle guardas 
nacionaes do serviço activo, com quatro companhias cada um e 
as designações de 50° e 51 o. o~ quaes 'e organisa rã o com os 
guardas qua.liftcados nos districtos ~·la mesma comarca; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, lO de janeiro de 1893, 5° da RepuLlica. 

FLO!tlANO PEIXOTO • 

.Z.'ernando Lobo. 
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DECRETO N. 1208- DF. 10 DE JANEIRO DE 1893 

[)à nova org·J.ni~'\c;ã:} :"t Guarda Nacional da comai·ca de ('::tida~. no Estado 

de :!\finas <fet':t.P.S. 

O Vice-Pro.-;ideute da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. A Guat•da Nacional da comarca de Caldas, no 
Estado dP- Minas Geraes, se comporil dos actuaes Gl• e ü2• La ta
lhões de inl'nntal'ia do ser·viço actiYo, 41" e 42° batalhõ'S da 
reserva, reduzidos ~t quatro companhias cada um, da 5" secção 
de bat<tlhiio de infm1taria tlartnelle serviço, ora elevada. á cate
g·oria de hata I hão, sob a designação d<~ 159', e do batalhão de 
infantaria, ora creado, com a designação de 160•, ambos com 
quatro companhias, e u111 regimento de c..'tvallaria, com igual 
nnmero de esquadrões e a designa('ão de 35°, 0.3 quaes se orga
nisarão com o~ guardas qualiticados nos districtos d·1 mesma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 10 de janeiro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTü. 

Fern'lndo Lobo. 

nEcRr:To N. 1209- DE t'o I> r: J.\xEuw DR 1893 

·D:~ n~J\'a or.Qani:-::v:;l·J :t ITu~rda Na.cion1.l da c~~nmrt·a U~> UIJú, no E.;.;L:ulo 

1le )finas Geraes. 

O Vice-Presidente tia Repuulica dos Estados Unidos do Brnzil 
decreta: 

Artigo nnicu. A Guat•.la Nacional da comarca de Uba, no 
Estado do i\linas Geraes, se comporá dos actuaes 2G0 batalhão 
de infantaria do serviço activo e 13·' da, reserva, re<luzi,Jos a 
f!Uatro com]xtnhins cada um, e <lo; lntalltões de infantaria do 
serviço activo, ora croados, com as designações de IG2•, IG:)o e 
IG4°, todos com quatro companhias, e do 6° regimento de ca
va!laria, já creatlo, com qu;ttr·o esquadrões, os quaes so org-a
nisarão com os guarda;:; qnn1irtcad(ls nos districtos da mesma 
-comarca; revogadas as di;;po,;ições em conteario. 

Capital Fe<leral, 10 de janeit·o de 1893, 5• da Itr:publica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernan(la Lobo. 

Poder Executivo 18Q3 2 



18 ACTOS DO PODEI\ EXECUTIYO 

DECRETO N. 1210-DE 13 DE .JANEIRO DE 1893 

'ftnn.:-t l~'\tensh·:t~ aos pt·ofcssorrs dos [ns.titutos Denj:tmin Constnnt e dos 
Snr·l•v:..-~Ill~l~)~ a~ vttnt[l.gen~ l',:lDCP\_liJas ~\11 pp.''f):ll rl')~Ptltt~ cl.1 t;ymn'l.~in 

Xa··i ,ual. 

O \"ice-Presidente ua Repuhlic::~ 'los Estados Cnitlo., do Bt•::~zil 
resolve, de accordo com o art. 2'' do decreto n. LHO do 6 de 
fevereiro de 180.), tomQr extensivas aos professores elos Insti
tntos Benj<tmin Constant e 'los SurJos-:\fudos as "''ntagens 
abaixo tn•3nciona•i<IS, conce•Ji la> pelo art. 53 do re;.;uln,mento 
annexo ao ,[ecretn n. 110.! de 28 de dezembt•o de 1892 aos teutes e 
prol'es;oe•:s do Gymn;Jsio :'\acionnl, a saher: 

,, O:> prorcssores fJ11•3 hon \'Ct'elll lnm cumpri• lo snas fnncçües, 
t ·rão periodicamente direil·l, me•liante informa~ãa do director, 
a nma gTatiticaçiio ad li,·ionat no~ s"gnintes termos: 
O~ <pw !'Ontarem •lo ,.;et'. iço elr.,cti\·o d•1 m:1gistcrio lO annos, 

S" o; 15 anno;;, lO " .. ; 20 annos, 20 "/o; '!5 anno:;, 3:l "·o; 
:311 n,nnos; .lll 0 / 0 ; :~5 annos, 50 °/,,; e 40 annos, G'l 0 /o· 

Estas porcentagens serão calcularias ':'ohre os vencimentos da;:: 
tabellas vigentes.» 

Capital FederJI, 13 Lle j.1neiro tle 1803, ::>·• da Repnulic::~. 

FLor.r.\.XO PEIXOTo. 

Fcmw11lo Lol;o, 

DECRETO N. 1211-DE 13 DE .).\:'<IEIRO !>E 1893 

.\hr·~ ~0 :\l;n:sterio tlils X·~I-!OCio."' dn ta ]n...,!ria. Yia(:il·l e Obra~ P11hlicas o 

cr·"lite> ••\:tl'a0r.!i!1~u·i·l •1·.· 2.::2:1V)()..:Iln') p'trrt ... ~.~·-•l'rf'r ;\.-.: ·1 •<;rJ·~~~~ rl·• "~~~·,:i·:··· 

<Ir• i!l1: Hin~·:·t l 1ndl!ic 1. PX•!t'Ci:·lJ dP l"'.l:!. 

O \'ice-Prc;:i•lente d:t Rc'pu!.!ica ~los K;tat!os L'nidos do l3mzil, 
usatdo do autoris.•ção conferi:la pelo ~ 2°, art. 8·', da lei n. 21.i 
do :lll de dezembro de 18\:ll, l'bo!ve aut'ir uo l\lini~te!'io dos 
Negocias da In lustria, Viação e 01Jras PuiJ!ic.\S o credito de 
duzentos trinb e tlous contos de reis (:232:000$) ::~tlm de ser 
applicado ao pagamento das '1espezas com o seniço dn, illumi
naçã1 publica relativo ao ultimo trimestre do anuo proximo 
findo, exercício ue 18\J2, em Jir]ltidaçi'ío. 

O Ministro dos Negocias da Inuustria, Vütr;iio e Obras Publicas 
nssim o faça executar. 

Capital Fedci·al, 13 de janeit'o de IR\J3, 5' da Repnhlica. 

FLORIA::-10 PEIXOTO • 

.-1. P. Limpo de ,1breu. 
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DECRETO N. 1212- DE 13 DE JANEIRO DE 1893 

Abre ao :\Iinistorio dos Negocias da lndus!ria, Yinção e Obras Publicas um 

('redito extral)rdinnrio de 233:000~090, ll) to trimestre do corrente exer-· 
cicio, para OI'Corrcr ús de~pczns co:n o ~erviço ria illutnin'l.-;'âf) p1JiJlic:-t. 

O Vice-Presiuente Ja Republica Jos Etitados Unidos Jo 13razil: 
Considel'nnrlo que o serviço de il\uminação publica rio cirL\de 

populüsa, como a Capital Federal <los Estados Uni los <lo Brazil, 
não póde soiTrer interrupção; e 

Attendeodo que a Intendencia Municipal, sob cnja immeliiata 
arlministração deve ficar este ramo rle serYiço publico, a contar 
de 1 de janeit•o correu te em dean te, não se acha ainda habi li
tada a assumir a superintendencia do mesmo serviço; 

Usando da autorisação que lhe fóra concedida pelo§ 2•, art. 8•, 
da lei n. 2G ele 30 de dezembro de 1891 em relação ao exercício 
de 1892: 

ResolYe abrir ao 1\Iinisterio Jos Negocias da lndustria, Viação 
e Obras Publicas um credito extraordinario rle duzentos oitenta 
e cinco contos de réis (285:000$) applicaYel ao pagamento das 
despezas com o serviço da illuminaç:io publica no I • trimestro do 
corrente exercício, as quaes deverão ser inllemnisad:1s pela In
temlencia l\lunicipal logo que assuma a administrar;ãodoprecitado 
~et·viço. 

O Ministro dos Negocias da Industria, YLtção e Obras Publicas 
assim o faç t executar. 

Capital Federal, 13 de janeiro de 1803, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Limpo de A/J,·eu. 

DECRETO N. 1213-DE 13 DE JANEIRO DE 18()3 

Abre no Ministcrio dos :Kegocios dn. IndustL·ia, V bção e Obras Publicas um 
credito extraordin::u·il) de 1.274:156$230, no corrente exercido, para occorrer 
ú~ despezn.s com o serriço de esgoto da cidndoJ. 

O Vice-Presi·Jente da Republica dos Estados Unidos Li o Bt·azil: 
Consi•lei'<tmlo que o set·viço de esgoto da cidade, a cat'go ria 

.Rio de Janei1·o City Imp1·ovements Company, limited, não póde 
sofl'rer interrupção, sem graves prejuizos p.1ra a população desta 
Capital ; e 



~o 

Alt.mdkndo que a Intendencia Municipal ainda não se acha 
hai.Jili~d1 a assumir a administração desse ramo de serviço 
publico que por lei especial lhe fôra transferido, a contar de 1 
de janeiro corrente ; 
u~ando da autorisação coucedida pelo§ zo, art. 8°, da lei n. 26 

1le :31) do dezembro de l~l)l, para o exercício de 1892: 
Rnsol ve ahrit' ao Ministerio <los Neg-ocios da Industria, Viação 

c Obras Publicas um credito <le mil duzentos setenta e qnatro 
contos cento e cincoenb e seis mil duzentos e cincoenta réis 
(1.'27·l:t5G$250)applicavel ao pagamento <las uespezns como 
:;crvb;o do esgoto 1ht ci<lade no 1° semestre do corrente anno, 
as 'i'Htcs 1leverão S<'r in·lenlllis li iaS pela Intendencb Municipal 
ln;n qne assuma a adtnini~traç:to <lo preeitado s~rviço. 

O :\lhistro dos :.i'C'(;<)cios da lnd11Slria. Viação e Ol.•ras Publicas 
a~sim o faça executar. 

C<1pit:d Feuerrl!, 1'3 ,]13 Jwcieo de ISUJ, 5• d:t flepui,Jica. 

FLOni.\:'<10 PEIXOTO . 

. 1. P. Limpo de A./n·eu. 

DECRETO N. 1214 -DE 17 DE H:'<ltmw J>E 180:3 

I'1.> ·~·u 1 1).~-;lig:..Ua d.1 .\d !Jini-~trr~•:i >F~~ ler·d a In<:::p(~ctnr!a ~h IJy:.:i~nc (lo Est:ulo 

d" C•?'tr:i. 

O Yi<~·J-Presi<lente tht Rcpu!,!ica 1los E~tados Uni los do Bmzil 
:'t vi:; ta tio disposto no rlc.·t·eto n. 4 18 rio li dlJ julho de 1801, ' 

Dccrda: 

F in !l<lsliga<la 1ll . ~·lm i't i.,; lt'<1,;:1o F·~tl•Jt a l a l:lSp'Jdori:t de 
Hygicnc do t:stado ,Jo Cearit. 

Capital Fetleral, li 1lejaneir.) de 189.3, 5' ria Republica. 

FLORIA~O PEIXOTO. 

Fanando Lobo. 
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DECRETO N. 1215- OE 17 DE .JANEIRO DR 189:1 

ll~c1:u·a~c.losligarl::t. U:.t Administt·ação Federal :t Tn'{pN~t.oria d•• Hyg-lenc dn Est'\do 
da Parahy!l.1. 

O Vice-Presidente da RepulJiica dos Estados Unidos do Brnil, 
á vista do dispo~ to no decreto n. 438 de li de julho de I 801. 

Decreta : 
Fica desligada da Administração Federal a Inspedol'ia d~ 

Hygiene do Estado da Parahyba. 
Capital Federal, 17 de janeiro de 1893, 5° da Repnhlic:1. 

FLORIANO PEIXOTO. 

FtJrliatldo Lobo. 

DECRET(> N. 1216-DE li m; .JANEIRo DI•; 180:1 

Ilednra dl-'!."ltz:vJa d l Ailmlnistl·at;ão }1\:~•Jei-al a !usp<'"ctnri'l tle lf,vqien~: dn Eshd·l 

do Hio Grande do Sul. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estado~ Cnidos do Brnil, 
á vista do disposto no decretou. 438 de li de julho de 18\JI, 

Dec1·eta : 
Fica desligada da Administração F,JJeral a Inspcdoria de 

Hygiene do Estado do Rio Grande do Sul. 

Capitul Feder<li, 17 de janeiro c!e 1893. 5" da Republicr •. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fer1tando Lobo. 
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DECIWTO N. 1217- DE 17 DE JANEIRO DE 1893 

Declara desliga•! a ria Ad:nini>itra~:io Fetleral a lnspectorin ile Hygien:, rio Estado 

de Goyaz. 

O Yice-P1·esiuente d:t Republka rlos Esta•los Unidos do Bt'<1Zil, 
á vis!~ do disposto no decreto n. 4:18 de 11 de julho rl·~ 1801, 

Decreta: 
Fica desligada da Admioi;;tra~ão p,~deral a In~pectJria de 

Ilygiene do Estado de Goyaz. 
C lpit,,I Ferlet·aJ, li de janeiro rio 18\rJ, 5" da Rep•IIJ!ica. 

F'LOJ:L\XO PEIXOTO. 

Fc,.;;o;1do Lobo. 

DECRETO N. 1218 - llE li m: .JAXEmo DE 18<J:J 

O \ ice-Presi•lent3 ria Ropni,Jica dos Est lllns l"nido-: do Drazil, 
con~i,Ierando qu.) o ,[ecreto u. LiSO de 21 de uoYombro de IRDI 
exec•le o; limite~ rla nttril,niç:1•1 c-1nr.,rida ao Podet· Execufi\·o no 
art. 48. n. l, ,[a Cnnstit11iç:io rle 24 de fe\·er·oiro dn me'i:llonnno, 
consagrando dispo-ições de c:11';1ct·~t· Je~blativo, re'ioh·,, r,~vog<\r 
o dito •lecrllto, qnn r•gnla o mwl•> por que devent -:•!1' pa:'sados 
os attestado.; de olt!to, e,~,-, "iltr:H pt·ovi•lt•ncias. 

C1pital F•HltJral, li d•J jan•,i!'o f,J lR\1:1, :í 0 da IU·Jttlhli•:a. 

FLOHL\:\"0 l'ElXllTO. 

Fl:rilamlo J.oúu. 

DECRETO N. 121D- !tE li DE .JAXEIHO DE 1801 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Cooperativa de Panifi
caç-ão, devidamente !'epresenta1la, resolve approva!' a reforma 
dos seus estatutos, de accordo com as alternções votadas em 
assembléa gernl de accionistas realisada no dia 8 de novembro 
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ultimo, e que com este báixam ; ficando a companhia obrigada 
ao cumprimento das formalidades de que trata o art. ô• do 
decreto n. 164 de 17 de janeiro de 1890. 

O 1\nnistro dos Negocios da Indu~tria, Viação e Obras Publicas 
assim o faça executar. 

Capital Federal, 17 de janeiro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

"l. P. Limpo de Abrett. 

Relaçno das altm·ações a 11Ue se refere o tleereto 
n. 1219 de 17 de janeiro tk 1893 

Art. 4. o Substitua-se: o c.1pital social é de 30:000$, di vi,Jidos 
em 1 . 200 a cções de 25$ cada uma. 

Art. 5." Substitua-se: Estando realisado qnasi todo o cflpital, 
serão a:; 1.200 acções consideradas iutegralisadns e todas nomi-
nativas. . 

Elimine-se o parag-rapho unico deste artigo. 
Eliminem-s~ os arts. 6", 7• e 8'. 
Art. li. Substitua-se: A assembléa geral será constitui, la pelos 

accionistas que possuírem duas on mais acções, inscriptas com 
antecedencia niio menor de cinco c\ ias ao da reu1t[ão. 

Paragrnpho unico. Substitua-se: Os accionistas que pos
suírem num acção poderão ·assistir ás reuniões da assembléa 
geral ; não terão, porém, o direito de voto. 

Art. 12. Snhstitua-se : A assemb!éJ. geral reunir-se-Ita em 
sessão or<linaria no mez de julho tle cada anno, e extraordinaria
mente, sempre que for convocada nos casos do§ 2• do art. 13. 

§ao do art. 13. Substitua-se: As deliberações lla assembléa 
ger<~l serão tomndas por maioria de accionistas; caso, porém, 
seja exigido por qualquer accionista, o serão pnt' acçõe8, contan
do-se um voto por duas acções, e não po·len!lo nm acciouista ter 
por si ou por procuração mais de qua1·enta votos. 

Art. 23. Sub~titua-se: Logo que o fundo de reserva attin
gir it metad<} do capital realisado, cessará a detluc\ão da porcen
tagem q ne lhe é destinada no art. 21. 

.\.rt. 26. Substitua-se: No dia 30 de junho de catla anno 
se procederá no necessario balanço para os fins consignados nos 
presentes estatutos. 

Paragrapuo unico. Substitua-se: Não se farão transferencias 
de acções na ultinn quinzena do mez de junho. 

Valença, 5 de dezembro de 1892. 
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DECRETO N. 1220- DE 17 DJ' .JANEI!W DE 180:3 

)).i in'-'lru::(:·ies p·tra execuçãfl do art. 4 I, Jetti·:ts K e J .. e parng•·apho unico, do 

d0~r.~t J n. ltfj,; Jn 17 ,,,. ilezemhr11 ·,1~ iS li, '·dat:\':t'll''Iit~ :1'1s (ll'tJcr:r:l'l•ll'n.-. da 

F~t?t'n·la P11hlica F1•dm·al. 

O \"ice-Pre,;idente tia Repnblicn 1l<?s Est.HIO.'i Unidos rlo Ura?,il, 
usan Jo !h attrilm!çüo que lhe conf.~J'e o art. 48, n. I, da Consti
tuição, decreta fJUe, em cumpt•imenlo do fJile dispõe o pa1·agrapllo 
uni co do art. 4' •lo dc>creto n. li fi(), fi,~ 17 de deze·n bro de 18U:!, 
so o~Jserrem as iustrucçõcs segnint·.~s: 

Ar!. I. o Para execução do art. 4 ', lettr;.s K e L e paragrapllo 
nnic 1, do decretn n. IIG6, do 17 dH dr)zembro de 18\12, a Fazenda 
Nneional f,lr-se-ha representai' no-; Juizos competentes por h•e,; 
pro:m·nrlot·es, os rJtwe~. snh a tJ .. nomiunc;ão de procurarl.ores da 
Faz·~nrla PulJJi,~a Fe•leral, fn:~cci·•ll d'iio r.omo a-.lvo~rvlos desi:J, 
serrindo o sou titulo de nonw~tçiio d ~ instrmnmto do uwndato 
de rJue são investidos (tlecreto de ~4 tl::ljnlhode 1Si9J. 

At·t. 2." No .Juizo Federal de seeçiio de; la Canital funccionariio 
os procm·adores r! e Fazenda, cunn~ la I i vamentfl. ·com o prorneador 
seccional da cobr·ança judicial d" divida acth·a da tnião, para 
o que a Dirertc.t·ia Geral do Coat<!nrioso do Thesouro Naeional 
distrilmii'-ihes-ha, com a possin~l igll'dd•t~le, as ceJ•tid0s~, titulo~ 
on C·))Jtns correntes, ticaurlo alt·"•t'.lflO n"sta parte o •[I'CI'eto 
n. ::40 de 2:1 de maio de 1801. 

Art. :t• Acompanhariio no .Juizo r.ompdente, cumul<tti,·am.,ute, 
como prvcurador seccionaL toda~ as c:tusas em que tiJr parte <I 

Fazenda Publica Federal, pal'a o qu.) a Directori:<. d" Conten
cioso di-;trihuir-lhes-ha 03 titnlos flUO rundamentat·ern n~ aeções 
que pot· parte da F;lzenda honHn·e:n <J,• s•JJ' intenta· LI~." o .Juizo 
seccional, a']nellas em fJUe a F.tz•;n.J:t h•Ju ver elo rc•spr'!Jd •!' t'•llliO 

rrj on Jig-urar como nssistente ou i'i'J!8rmiC'. 
/u·t. 4." f'tJtler;'io o.-; pl·ocurarl,•r••s tb. FazentL1, sempru quo 

souiJer·cm·!Jnc em rJnnlgH!l' nutro .ltti;~o ;,n process;t c·tu,;a em que 
ü interess:vta n Fnzenda l'nblir. t. F<'<hr:d norno ré, :l"Si~te:Jte ou 
oppo!ntc, exercer· nella a inteJ·vcnr,,fio 'llie lhe8 compete ~?omo 
ad \"og;t·los da mesma Fazenda, on l'·'fJUerer a a vocatoria [HH'it O· 
Juizo seccional derlinantlo do fõt•o, ainda no caso de assisteneia, 
como é f<1C:tltado á Fnenda l'ul>lic:t (§li da Ot·d. do Liv. :1°, til. 
4t>, e no :1rt. 12da lei n. 242 de 2\1 do novemiJro de 1841; lnstr. 
de I! de janeiro de 1842, art. 3°). 

Art. 5. 0 Os procuradores substituir-se-h:1o reciprocmJent:) em 
suns faltas ou impec!imentos, gu:ll'thtla a ordem nnmerica, ca
bendo no substituto m~ proventos, cnsl:ls e emolumento:< dos actos 
em f]tlC omcinr. 

1\rt. G. 0 O;; procuradora;; seriio attxilh•dos em totlo o serviço 
pelos quatro solicitadores, aos qu;~es distribuirão o serviço com a 
possinl igualtl:vle. 
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Art. 7. o As custas dos actos praticados pelos procuradores e 
solicitadores, nas causas em que a Fazeuda Publica Federal for 
vencedora, e que se arrecadarão para a receita geral, nos termos 
do art. 4•, § 1•, do decreto n. 4356, de 24 de abril rle 1869, serão 
abonadas aos dito;; empregados; deduzindo-se da quantia quo for 
por a'luelle titulo recolhida ao Thesouro, um terço para cada 
procurador, e ui vidindo-se o terço restante entre os solicitadores. 

Art. 8. • P<H'<\ o lim indicado no artigo anterior, os e:;cri vães 
do Juizo seccional, quando expedirem as guias, contarão, sol.! a 
designação de procur·atorio, a importaocilt que for devida vetos 
ados praticados no processo pelos procuradores e soliciuvlores, 
de accordo com o decreto n. 5737, de 2de setembro do 187,1, na 
parte referente aos advogados e solicita,Jores. · 

Art. 9.• As quotas das porcentagens e do procuratorio, quando 
no mesmo processo tiver funccionado mais de um procurador ou 
mais de um solicitador, serão divididas entre elles em partes 
jg·uaes. 

Art. 10. A disposição do artigo antecedente comprehende os 
proventos que forem devidos aos procuradores e solicitadores, em 
qualquer Juizo em que haía corrido o processo. 

Art. 11. Nos outros Jnizos em qne fnnccionarern os procurn
dores será guardada a distrihuiçiío feitít no art. 2·> das instrucções 
qne haixaram com o decreto n. 168 de 25 de abril de 1891. 

Art. 12. Os procurador'es dtt Fazenda Pul.Jiicn. Feder,ll são 
immerliatamente suj·~itos á Dil•ectorin. Get'al tio Contenciooo do 
Thesouro Nacional, da qual recerJerão as informações e instru
cçõe!' do> qn~ carecerem para pr•omover' os intet'esses da União, e 
som ordem d;t mesma Directoritt nenhuma diligoncia jwlicial ou 
acção pocleriio ini::iar, ~alvo caso urgente em que da demora 
resulte prejuízo para. a F,,zemla. 

Ne3ta hypolhese, tomada a provhlencia, commnnicar iio imme
tli:üamente o occorrido ilquella rep.11•tiç1io. 

Art. 13. Os procuradores e os solicitadores que deixarem de
tlnitiv:lntente o exet•cicio das funcçoõe::; terão direito à motatle das 
porc·,,nt,lgl1ns vencirlas na;; causas em que houverem o!Ticiarlo. 

Art. 1-L Este rlir·eito prescreverá decorridos cincoanno:; depois 
que o funccionario houver 1leixatlo o exm•cir.io do cargo, re,·er·
t<mdo n. importancia pardo os cofres da União. 

Art. 15. O presente decreto só mente vigorarit depois rpw pelo 
Cougre5StJ for appro;ad.a a reforma de F<tzentla, levada a efTeilo 
pelo de~reto n. 1166 de 17 d.e dezembro de 1892. 

Art. 16. Fic1m revogadas as disposições em contrario. 
Cnpital Fe-leral, 17 dejaneirtJ Lle 18ü3, 5' da Repuulica. 

l<'LORIAXO PF.LXOTO. 

Suzedello Corrêa. 
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DECRETO N. 1221- DE li n:~ JANtmw DE 1893 

Crert lt'll commnn•l•) sup ~rirH rle .gtJ~tt·rJas nacinn'li·S nn (~·)·lw.rc·t tltt For.nosa, no 
E:-:t:trlo ele (-;,.1y:-tt,. 

O \"ice-Pre:;idente da ltepuhli..-:<L dos Esta,Jos Cnidos tlo Drazil 
decretct : 

Artigü unico. Fica deslig-ada rio commando superior da Guarda 
Nacion:tl da comarca do Rio Par<tnà a força de guardas nacio
naes :Qualificada na de l"orm·)s t e com ella creado um com mando 
superior• ida mesma guwda, quo se comporá do 8° IJatalhão de 
inrantar~a, relluzido a quatro companhias, de mais dons batalhões 
de infan,nt·ia do serviç.J activo e um batalhão da reserva, com 
qnatro e mpanhias cada um, aqnelles com as designações de 33" 
e 34" e este com a do 11 ', o:; quaes se organisarão com os guardas 
qnalitical.los nos districtos lla mesma comarca; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capitall"ederal, li de janeir.o de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1222-DE li DE JA:"'EIRO DE 1803 

J):i no\·~ organisa(~ão lt nn~roll. :"a~i<llU'tl Ua comn.t-en. de Palmn. ~ no EstadrJ 

de f~nyaz. 

O \"icl)-l'residcntc th Rcpublica tlos E~L1dos Cnidos do Brazil 
decreta : · 

At·tigo unico. u commmclo superior· da Guarda Nacional da 
comarea de Palma, no Estatlo de Goyaz, se comporá do 15° ba
talhão •le infantaria, reduzi,lo a quatro companhias, do 5" corpo 
de cav:•llaria, com quatro esqnadrões, já organisJrlos, e de mais 
nm batalhão de infantaria do serviço activo, com quatro com
panhias e a designação de 32", e um batalhão da reserva, com 
igual numero de companhins e a designação de lO", os quaes se 
org tnisat·ão com os guardas qnalili<'~do.:; nos <listrictos da mesma 
eomarcR; revogadns as disposições em contrario. 

Capital Fdderal, 17 de janeiro de 1893, 5" da Repub1ica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernawlo Lobo. 
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DEt~RETO N. 1223-DE 17 DE JANEIRO DE 1893 

Cren U'II conrnn.ntlo snpe.rior de gu3.rdas nacionaes na C'Jmarca de Entre

Rias, no·Esta.do de Gayaz. 

O Vice-Pt·eshlente ch H.epuhlica. dos Eshrlos Uni,los tio llrazil 
resolve dect·etar: . 

Artigo unico. Fica creado na comarca. tle Entre-Rios, no Es
ta.do de Goyaz, um commando superior de guardas nacionaes 
que s~ compora de dous batalhões de infantaria de serviçoactivo, 
com quatro companhias cada um e as designações de 30" e 31 •, 
e um batalhão da reserva, igualmente com quatro companhias, 
sob o n. 9, os quaes serão organisados com os guardas qualifica
dos nos districtos da mesma comarca; reYogadas as disposições 
em contrario. 

Capital Federal, 17 de janeiro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIA:'I/0 PEIXOTO. 

Fenuli1clo Lo?o. 

DECRETO N. 1224- DE 17 DE JANEIRO DE 18\):] 

H.eorg!'lni~a n. <~narda 1\acional da crlmnrca do ltio Par,tn~t, no E~t~do tle 

üoynz. 

O Vice-PeesHente da Repu\Jlica tios Estados Unidos do Bt•azil 
resolve decretar: 

Art. 1." A Guarda Nacional da comarca do Rio Paraná, no 
Estado de Goyaz, se comporá do actual 13• batalhão de infanta
ria, reduzido a quatro companhias, do 3" corpo de ca valia ria, 
com quatt·o esquadr•ões, ela ;ea secção de batalhão da r<'Serva, 
elevada á categol'ia de bntalbão, com quatro companhias c a desi
gnação de 8>, e de mais um batalhão ~e infantaria do serviço 
activo, com igual nurner·o de companhias e a designação de 29", 
os quaes se organisarão com os guardas qualificados nos districtos 
da mesma comarca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de.janeiro de 1893, 5• da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo, 
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DECRETO N. 1225- ng 17 DE JANEIRO DI~ 1893 

I 
D:t ll•H·al,>rgarlis'lt;>ão ;:\. Hmu·d'\ N'lci•JWtl da comarca da Boa Visb, no Estnd > 

de Goynz. 

O \'ice·Presidente da RepulJlica dos E~t:•dos t:nido;; do Brazil 
clecJ•eta: 

Artigo unico. O commrHrdo snp •riol" d;l <JU\ll'·l<~ N,,cion:tl ria 
comarca ua Boa Vistn, no E~tado de Goynz, se comporá tios 
actunes G·• cor·po ue cavall:IJ·ia, com quatro esqur.drões, e 18° b:
talhiio de infantaria, reLinzido n rpmtro companhias, d<t 3' secção 
•lo ser\·iço da resena, ei•.JYada a categoria de batalhão, tamuem 
com IJUatro companhi:~s e n designnção de 14°, e de mais um 
b;•trdhão •le infantaria do sr·rvir:o adi\'O, com igual numero de 
companltL:s e a desiguaç;io de 3~0, os qua<?s s~ organi~arão com 
os guardas quaiHicndos nus di~trictos da mesma C·)lllarc:t ; revo
gada;, ns disposições em conlnH'io. 

1\qdLtl Federal, 17 d·~ janeiro rle 18\I:J, :>·• 1L1 Repnhlic-t. 

FLORIA ~o PEIXOTO. 

Fenzando Lobo. 

DECRETO N. 12:?G- Pr·: li' PE .rANr·:r::o DE 189:: 

ft~" l)~~:tnisa :1 t~qartl:l. 1\'nci<ln·d d'll'·l~1l:-tl'l~a de~. ,Jq:.-: 1h Tdcantin.;;, nr E:darf!) 

,J(• 1 f·1y:tz. 

O \'ie<~-l'J·eo;irlcute ,Ja H·3;•nl,iica dos E~L,[o., t'lli [o; do Bi·azil 
•!cerda: 

,\rtigo unico. O comnwwlo snperiot· da nnard;t N:wional cb 
comaro~a de S .. José do Tocantim, no Estado de Goyaz, se com
porá rio 4° batalhão de inf,tnlal'i:t do sez·viço activo, reduzido a 
quatro companhias, da 2" s~cção de batalhão de infantari;:, elf
v;~da it categoria de batalhiio, com o mesmo nnmero de cornp:~
nhias e a designação de 3i", e de mais um bab I hão do serYiço da 
reserva, igualmente com quatro companllias e a designação de 
13°, os quaes seJ'ão organisados com os guardas qualiticados nos 
clistrictos da mesm:t comarca ; reyognths as disposições em 
contrario. 

Capit:1l Federal. 17 de janeiro de 1893,5° da Republinn. 

FLOIUA:SO PRIXOTc'. 

Fernnn,fo Lobo. 
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DECRIHO N. 1227 - DE 17 DE JANEIRO HE 1893 

Dá nora org-nnisa,;i.""to {L Guarda Nacional d:t comar·cn. da Posse, no EstadiJ de 
Goy:tz. 

O Vice-P1·esídente da Repnblica dos Estados Cnidos do lll'níl 
decreta: 

Artigo unico. O commando superior da Guar.la NaciotLII da 
comarca. tia Posse, no I<.:~tado de Goyaz, se comporit do 14" J,ata
lhão de infantaria, J'ecluzitlo a quatro companllins, do 4"corpo tle 
cavalla!'ia, cum fJU<\lro e::;quadrões, e de nm batalhão de int'an
tarh do se1·viço activo e um batalhão da reserva, com (]Uatro 
companhias cada um, aquelle com a designação de 35" e este 
com a •le 12•, os quaes se organisarão com os gu:mlas (]Ualifiradcs 
nos districtos da mesma comarca; revogadas a~ díspo>ições em 
contr<~rio. 

C<~pitrtl Feder.1l, 17 de janeiro de 189:3, 5" d:1 Republica. 

[<'LORIA::-<0 PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRE r o N. 1228 - DE I i oE JANRmo DE 18\n 

O Vice-PJ•esirlcnte tb Republica tios E~tados Unidos do Brazíl 
decreta: 

Artigo unico. O commanrlo supei·ior tia Guartla N<lcíonal "da 
comarca de Cavalcanti, no Estado de Goyaz, se compora do 11° e 
12• LJ~talhõe . .; de infant:tria do serviço acti\·o, re•lnzidos n (]Uatro 
companhias cada um, e de lll<tis um hatalhiio •.le infantaria do 
meslllo serviço, com igu.tl nuni'Jro de companhias e a designação 
d2 36•, os quae;; se organisariio com os guarllas qualitic;vlos nos 
districtos da mesma comaJ•ca ; revogadas as di~po:sições em 
contr,trio. 

Capital Fcleral, 17 lie janeiro de 1893, 5• da Republica. 

Fr,ORIANO PEIXOTO. 

lil:mando Lobo. 
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DECRETO N. 1229 - DE li DE JANEIRO DE 1893 

HP')r!:'tlll>-.a :t (~11'lr 1h. Kncion1I d:l. comnrcn. de Port•J Nacional. no Esta•ln de 
I ;.,)_Y:l.Z. 

O \"k·~-Prc;;i•l•mte da Rcpuh\ic:1 dos Estndos Uni<lüs do Bt•azil 
decreta: 

Artigo unico. O connnnndo superior da Gtwr,\a Nacional da 
com<II'Ca de PJt•to Nacional, no Est:vlo de Goyaz, se comporit dos 
actnaes lo" e li" bntnlhücs de infitntarit~, reduzidos a f[Uatro 
comptnhias cada um, e de mai~ um hntalhão de inf:1nlnria 1\o ser
Yi•;o nrtiYo, com igual nnmer,J de cnmpanhias e a dcsignaçilo de 
3~, ... <JS fllli\e~ se org:tnisa!'iio com o:; guardas qunlitic:ulos nos 
tliotl'icto;; Lb 11lC"llla c Jlli:trc t : l'cn>g:ulas ns disp0siçücs em 
C'Ll1ll'al'ÍO. 

f'ai'ital Fe.leml, li de jan·~il'O •lc )8(1:), :;o lia Repnh\ic.1, 

FLO!tiAKl PEIXOTO. 

DECRETO;\. 1:230-flE li DE .TA:\E!RO DE 189:1 

Ct···.1 :n~.;..:. 1111 lt:l.t'l'!:ii•l ol:1 r •<.:,;rv:l ri~ .~t1:1rd:1..:; naclnn.·1·' JL'"~ !' )' L'll'l:."l 

1h C:1t·it:tl ·1·, E:-:t1.•l1 ,],) :.r~r~tnhüq. 

O Yice-Presi•lcnte ,_Ja I~epnblicft dos Estados Unidos do Bl'azil 
decreta : 

,\rtigo 1111ico. Fica Cl'er~do na comarca 1\a Capital do Estado 
do Maranhi\•) mnis um batalhão da re;;ervn, com rpmtro romp.l
nhils e a designaçilo de 31", o qnal tlcará pertencendo il Ia bri
g-a·la de infantaria; r9vogadas as disposições em contrario. 

C.1pital Federal, li 1le jo1ueiro ele 1898, 5• da Repuhlica. 

FI.ORIA:'-<0 PEIXOTO. 

Fa;zando Lobo. 
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DECRETO N. 1231- DE 17 DE JANEIRO ng 1803 

Crer. u:n C'lmmando :-.upet·ior de guardas nacionaes na co:nurc:-t de Inhaúma, 

no Estado rle ll!inas G.,raes. 

O Vice-Presitl•mtc da Republi~::t rios Estarlos l:nirlos rlo Bmzil 
rlccreta : 

,\rtigo nnico. Fir~a creado na cc'lllarcrt rle Inhaúma, no Estado 
de l\Iinas Geracs, um commando supel'ior rlc gnar,Jas nacionacs, 
que se compor:\ de dons batalhões de infantaria do se1·viço 
activo, com as designaçõ,~s de 165" e 166", do bablhiío ch reset·va 
sob o n. 9-!, com quatro companhias cada um, e um regimento de 
cavallaria, com qnatro esquadrões e a designação de :~so, os qnaes 
S·J organisar:io com os guar,Jas dos respectivo;; serviço-; qnali
llc:-ulos nos _districtos da mesma comar<~:t; revog:vlas a 'i dispo
sições em· contral"io. 

Capital Fe,.Jeral, 17 de janeiro de 180.3, :J0 da Rcpnblica. 

FLOitL\'i< > I' EIXUTO. 

Fcnwado Lo(,o. 

DECRETO N. 1232-DE 17 DE .JANEIRO DE 1893 

n:t nova org:1nis:1~~o à Guarda Nncional da r;Jutn.rca d1) Hi<l ~- FranciscJ. 
no Estado de Minas Gerae:;;. 

O Yice-Presitlente da Republica dos Estados Uni• los <lo Brazil 
decreta: 

Artigo unico. A Guarda Nacional da comarc:\ do Rio S. Fran-· 
cisco, no Estado de lllinas Geraes, se comporá dos actuaes 86° 
e 56" batalhões de infantaria do serviço activo o da reserva, 
reduzidos a quatro companhias cada um, e dos batalhões (~e infa.n
taria do serviço activo e da reserva, ora creados, c0m as desi!_('na
çõ~s de 161° e \)3°, ambos com quatro companhi 1s, e um regimento 
de crwallaria, com igual numero de esquadrões e a designação de 
37°, os quaes se organisarão com os guardas qualificados nos 
districtos da mesma comarca ; revogadas as disposições em con· 
trario. • 

Capital Federal, 17 de janeiro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ferna!ldo Lobo. 
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DECRETO N. 12::3- I>IC 17 DE JANEIRO IIE 18\1; 

cr,·.1 n··t rPgi•!lf'nt, <lt~ c.'tv{lll:tritt d·' .!!lta.r·J:lg nadonar>s na CO!II:l.l'l'a de-.:. Bento 

d•> :-::\p:t~ahy. H:J E.~~.ad•) d1• ~.!'nulo. 

tl Yico-1'rr~sitle:l!e rla Rr:l'ntlin do' E,;la•los l'nido; d·> lkazil 
dr ereta : 

Artig-o unir' o. fira crc:ulo n·1 rn;n,tr<'~ de S. Rento r lo S;l Jlll~ 1hy, 
no E.:t:ido ilP. ~. l',utlo. tllll re:.;·imr~nto •le cavall:lria de guar las 
nadtlllal'~, eo:n fJ'l tlr·o C-i·Jnarlrt-•'S e a dcsignaç<'io rle (;u·•, o qual 
se org?J:'i'".I'it co:n us gtw~·da.< .iJ ~~. tl itica;los uos ~istrido.; da mesma 
cnrn 1rc!'; r·~,·ogarhs as dt.:pr>~tÇ'• >"S em eont1·ar10. 

Capihl Fe·ler<•l. i7 •lt• .ianr•ir•) ,J,~ 1:-i~ll, :Jo d;l I~c[•lll•lin. 

llECitET(I ~. 1:.>34- !•!·: :21 !>E .IA:<!EIRO 11!>; 18'J:3 

.\l,!·e .'lo \Iini:-:.t{•rlo •h .1q<;~t<\ ~~ ~··.~·=d•)<; Inlerjot·es nm ct·ellit•J cxteaonlinario 
de 122: í9:~::7~)o pnr:1 n ('H~tci·) d 1 Ptr>~idio f]p. Fernanrlo de Noronha, no 

F.<:::.t'l')r) d·~ P~>:·:l1. '!1.1!:•), -i 11l:lllt•· o) 1" ~. e-tr•' dtl e\erc.C' () Ct'll'I'"Htf}. 

o \i,~l-PI'eO'ii lente 1:1 I~•J!JillJlica dos E-;t,,hs l'11itlos •lo Hl'ilzil, 
ai tendendo i~ i nst\11 te solidtaç-ão do governador 1!1) E~ ta >lo de 
l'e!'nambnco e eon:,irll'rando: 

Qne, não o!Jsta nt·J achar-se Ol';!:t n i, :ulo o Estn,Jo e J•elo decretn 
n. l::l7l.de l-1 1le J'eve!'eiro ,Je 18\ll terem passado ao governador 
11s :t\tribuições !1llles cOill\wi•ln« ao antig.) J\linisterio d:1 .Jnstiç.t, 
o respectivo Poder L~gi,.J:Itivo nenhuma pl'Ovidencia tonwn em 
rPIJ.ção á.quelle Presidio, nem mesmo, e:n ::;entirlo contntrio ao 
c<tarlo rlecreto ; 

Q:te n 1 ~in. 12GB, lh 21 rJ,J novembro nltimo, excluindo do 
orçamento em ~·igot• " consign~çiio eot'l'ól:;pon,Jente, antorisou, 
t• ·d:t vi:t, o l~o,·erno a alll'il' os credilt•S fJII•J fo.-;<;etn necessarios 
para :llgl!BS seJ'\·iços a eargo do~ l~st >dos: 

E qlle naquelle Presídio exis~em [ll'esns do torlos ns E~tatlos da 
l'niiio e qnfl a sun g-narniçito :tinda e feita por fon'a feueml: 

l{esolve, usando da antori:oaçãf) conti:la no§ (o •lo art. 2• da 
citada lei, abrir o credito extmordinario de cento e vinte e dous 
contos qn[llrocentos noventa e tres mil s3te~entos e cincoenta 
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réis (1'22:4\.J:lj-;750) ao Minbter·io ua. Justiça e Negoeios lntCJ·iores 
para occoJTer its despezas do Presídio u11 Fernand0 ele NoJ'cmha, 
Estado de P•:ruaml!uco, dur·ante o 1° ~emr~tre do cnrr~nle anno, 
como auxilio úqnelle E~tatlo, atf) que o P<JdeJ' l.eg-i~lat Í\'o ddihet·e 
a rt:speito. 

Capital Ferl·•t•al, 21 de j:l:Jeiro rJe lkD:l. :-1'' da lt•_•pnlli~a. 

FLORL\:\0 PEIXOTO. 

Fu1'1wnrlo Lobo. 

DEC!~ETO N. 1'23:>- nE 21 nrc .J.\xErtw DE un:: 

Cr"·• n·• ..... :'li •"c.·, de C:• :·t'inas. n·J Estarl') rl~~ ~. l';ll!]n, u·.• h:tl:tb,l. 1 .: •; ··~r'lT:l. 

rJ,. ~ll:,~·r];t:-; ll:l('i••ll:H·~. 

O \'icr•-l'J·r·.-irl·•nt<J •1:1 l!er•nhlic:t do-; E~tarJ,Js ('ni-1·.>: <!·• ::t·azil 
rrsoh·e det'J'r•t ·1· o .-C!-'IIÍllt": 

1\rtigo llllir?;'. Fi;~;l ct·eatl1-' 1~a ~n:n~~!·c;t d~~ t>:tnjdll:ls, nn J·:::Ltrlo 
de S. l'<11llo. tllll !•;thll:fí.o da reset·va, colll 'Jil<!lro •~o111p tlilti:t'· c a 
de:-;ign:1ç:-iq d,, .~i·', •1ue :-:;e urgani~ará eO!!J 0·1 :'_;llll'da:-, llri('Í!l~l·u~:oi 
alistados 1111~ di,tl'Íclos tia u:csma comarcn; r•:\ r•_é.::•da~ ::c: rli.-;rn
::::içõc:-; O!ll enn trai'io. 

Capital rerll'rai. '2! r L• j.t!t•?irn rle 1,;03, 0° ch [~": n'lii•':1. 

FLOltL\:'>0 PE!XUTU. 

Dà no·;a fi]""~)· .;:·11;:1 I ~[) CQII!ln.'lTIIlO ~upm·iol' d:t nn:li':l:l ~·wi ·n·d d:1. ('•J::l~rca 

1le Car:on<lro, ll:) E.:;:a~I.' ,},, -..:. P~•'ll•'· 

O Vir·e-l'i'·•-iloute dt R<•puhlica ler> E-;tarl.JS i:ni•l•JS riu ];!':tZil 
rlccr··l;t.' 

,\rt. 1." :l t'O!llllllliHI>l Slll'eri»r da r:u:u•rla :\'a:·i•,n:tl d:t,;n''' :rca 
de Car:ondcJ. no l·>;t.ado tln S. Pauln, se comporá dos :H•ttr:u·s ::tl" e 
lil" lxrtn.ll:ü ·~ de inf':mlarh, reduzi,los a qu:1tt'O compau1ii,,., ea•le 

PodPr E:-..ec•tth·IJ 18.13 3 
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um ~a 18• serçiio do sm·l'iço da re~erva, elevada it categoria 
de l;dialhão, com igual numero •le companhi1s e a designação de 
85". e 1le um regimento tle c:tvallaria, oract'eado, com_quatl'o es
fJHadrü9s e a designação do iO", os quaes serão orgamsados nos 
rlis!t•icto;; •la rereri•h ccm:Hca. 

,\rt. 2." A parada <lo~ mesmos corpos sel'á lletormin:ula pelo 
reSJFli'Livo com:n:.1n•lant•l supel'ior. . 

,\rt. 3.o l{evogam-se :t~ di~posições em contmrto. 
Capital Federal, 21 •lc .i tn~it'o tle 18D3, 3° da llepuiJ!ica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 

FcnWil<la Lobo. 

DEf'RET•l \". I ?3i - 1>1: 2G 1•1: .1.\XEIP..o IIE 1893 

('1•!1\.'•"<l~ anlorisar;;i11 :-t•l g:ll1C'l •h UCll~~ rlo Hecir~ p'\r:\ orgn.nis:tr Hlllfl. 

...:c,ciecl~<!e [lll•lll.'lll:'l. <.:o~ I) :t <1 •;~.-.·ni:L1.\·i'i:·~ rl~ C'omp~uhi:-t. Pec11:11'ia F.:lbl'il. 

11 y;ce-Pcesi•lcniP tl:t HPpttl•licn- dos Eshdo;: L:nitl"s •lo Brazil, 
attPnden·!o ai) (jllE' rc•Jl!C•t'l'll o Banco da Bols:t do ltccift', llevida
ment•3 representado. rf',;,,[\·e conceder-lhe autorisar;ão para 
org:tnislr uma sncie•ladl' anonyma sob a denomin:~çiln de Com
paithia. Pecuaria Fabril e com os estatutos que a este acom
panham; não podendo, pot·ém, a mesma companhia constituir
se •leâoitivamente sem preencher as formalidades exigidas pela 
legislação em vigor. 

O Mini;:;tro •le E~ta,lo dns Negocios da lndustri[l,, Viação e 
Ql;ras Publicas assim o fal,':t executar. 

Capital Federal, 2G de janeiro de 1893, !J" da, Republica. 

FLORIANO PBIXOTO. 
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Estatutos da Companhia Pecuaria Fabril 

CAPITT.'LO I 

ORn.\NISAÇ'ÃO, SÜJE E !JUP..AÇÃO 

Art .. l. 0 Na ci•l~Hle do Recife, capital do Estado de Pe!'llambuco, 
fica organisada uma sociedade anonyma sob a denominação de 
Companhia Pecuaria Fabril, que tera sua séde e fUro jurídico na 
me~ma cidade. 

Art. ~." Reger-se-ha pelas disposições consignadas neste.: esta
tutos e pela legi~la~~ão especial das sociedades anonymas. 

Art. 3." Durara por espaço de 50 annos, contados da data de 
~ua constituição, po1lendo ser prorogado por delibera<:ão da 
assembléa geral. 

Art. 4." Antes da terminação do prazo marcar\o no artigo rm
terior, não podera s(•I' dissoh·itla sinão nos casos preYistos na lei_ 

Art. 5. 0 O nnno ~udal decorre tle I de janei1·o a 31 de 
dt•?em bro. 

CAPITULO II 

OPEit.\f_'ÔES E CAPIT.\1, 

.\J't. li." A companhia se propiie a rxplorar e df'~envol ver a 
industt'ia p:tstoril e todas as que della se der i Yam ou I h~· são 
cunnexas, pdo que :-:ão ~cus tin:-; : 

o) proJIIOYer a <~ria~ão e engorda do gado, compraudo, a.rren
dando ou aturando p;u·a es~e fim fazendas e sítios apl'OJH'iado~ ú 
p:1stagem, e Yendentlo o gado em pé ou abatido ; 

li! tratar do aperft•içuamento das ra~as hoYina, suiua, on·
Ihum, cabt'llm, muar e cav:lllar, promoYendo a iutrorlucção 
do !-fado de qualidade das melhores mças e que mais se :ll!apta
rem ao elima, quer deste, quet• dos Estados limitrOll!Je;;, e que 
mais apropriados forem aos fins da companhia ; 

c) !<Jrnecer a cidade e suburbios carne e leite de boa qualidade 
e por preç-o moilico; 

d) montar mn gran1le estabulo central, assim como outros 
pequenos em diversas localidades, afim de bem servir nos 
consumidores ; 

e) 1abricar manteiga, queijo, requeijão e outros prnductos 
ile leite: 

{) criar em larga escala gado lanigero, explurantlo a indus
tri:t de lii; 

.r;) criar em larga escala gado suino, especialmente para o 
preparo de presuntos, salga do toucinho e fabrico da banha; 



h c'ul'tie ac: pellPS •lo:o; auimac< que forem abatidos nn~ 1\tz• n
da~ r\(' HHl propt·ie•h•le e u:r~ d.· t ·:·cl'il'0~; 

i ]H'OIIlOI.et· a ind srri:• tlt• :u·t,,··,.,·lt~S rh• chil'r·p; 
.i· :·prc>~·:·it:l1' u~ t<·t'l'l'll''' <i· ,·.;;,~ l:tzewlao: qrw lbl'r·m impt•n

p:'.''' ]t:Hn pa-:t.:,~·,·m. t:1z•.•n•l •- ··' ··"l!i;·ar p q• c.,J,•m;.< n:ll·i0ll:t"s 
(lll (• ·ti';lil!.!'Pil't''; 

h • c·rlli 1':\l' l'llt'!':l'!t'tt·: rir> •li .,.,.l'<·:s rptali•l:td•" :· •I•· rt•t·r.ulll'''itl.l 
ntilith1•le. Jll't'l'Priwl•• a- qur· !l!•·l:t•:t' S<>l'l in·:rt p tP ali1llPnt·• 
do gudt'; 

IJ ('Xtr:tlti1' ·!:h m:ttl:l;: ,,,. -:l.t:t.< lit?l'it:!n~ m:r·:Pir;ts apt···priad:'s 
;': C•.lll tr·tw.·ii.<> ,. ntttt·"-: 1ni..:lt·l·•·-. :t :i:n de ··pndl'l-a~: 

ni) UP~~H'i:tt' P!ll tiJ•}tt" n..: lll'·:.!~il't,•.'·: .jp:-=,:J:l~ tlZPndaS C lhlwie:-t:-;. 
tl',tZC!Hln-·>-: au.; lllP!'•·:uln~ ,;, . ..:•:t • ith•lt' para. o •·un,:umo din.t·iü
ou t'X\Hl1'tawlu-l)..: dvl·i·l:tlli":l'' 1ll'<':O:tl':"lo:. p111'a o que emprr
~·ari' u~ prot·e P~ tnai~ ~iP•'t·li· ':q:1do-:. JHH}fl!ll!n. tF•:-:ta ('idndP do 
n(•:·ifco (illl' li l[l:tJqtlt'l' lllt\.1'11 I' ((' J·;,t, tdo tlll 1 !<>.-i d!•liJai . .: };..;\.fUJL\i' 

,]a Hepul:líca Jlt•aziiPit·:t. ""t ,,,.,,. ····1· ·lnpo-ito.: pfl.!'<t YP1Hl:t 1IOS 
-:!•\1< ]'I'OI!ldo . .; ]<lg'll f[ll<' !' I'.Ílli•~a·l·• !:'lll\'t'1tient•• jdé~ liil'l't'\.OI"i:t: 

;11 pcHi<o1·il. p,:(alw!l-cet• httl').!:•-: il'.!Ti ·oia< c jll'·<lt111\':·r o I'!!>:ÍW: e 
a Jll ,] icnç ·,o d:1 :n·tl' l'(•tet·i l!il1'i:t. 

Art. I." O <':lpital ..:oei:tl p:li':l <l inicio de -ilt:ls OJlP!':t<;IJP'< .. ·• rle 
~~Ofi;(I(IIIS. <iiridido:: 1'111 ~~.ooo :•~ .,·"'"oi:· 11!11:~ ~:a da uma. pode111lü'<'l" 
r·l ,,·ndo ;tl.l· ?.111111: 1111,.:. pn1· ·'•·lil"'l': '.·:1" d:1 n~""mlt!(•a g·praJ, pnt·a 
l' llliJl!Pt.•J dl'-il'll l'oJ 1·i111 '11 10 ,j, H ÍÍII.' "'' ·Í:l ·• .:, .ih·•• \ll'tl]ltl·lfl d:c 
dir,•dn;·i:l . 

. \11. H.'· .\u;.mt ni,;.,J., o •·•pil:ll .:··l'i •I. P"•h•ri a a~."PllJitlé:l. 
gt~l'él.l a.ut.nJ'i":lr a Pllti ~:--:iin d~· "'q·ig:1t;t-,~~...; g·aeanti(l:l-; pr1o f-!PU 
ac·liHt, on q:w ~r·j:t to1mvla p 'l' "<t!ll'f'st.imo :: -:omma pr<·ei,:n. 
<:'Stlll•ele.·<'1Hlr' 11 mndil P pr· z·, d•· rt·lni:<;::1o ,. lixando o jnrn a 
pagar ~'Pill•·~l r':l l111en '·"· 

.\d. !I." O di-pn.:r" 110 :11''i .. ,, ;li:Lt ,.,.,J,.·ItP "' Jl"dPr:'t iPl' log:1!' 
~j ]':IJ';l jll'l'l'lio'ltÍilll'lll I <i" 111 ·.,. "·' 1\11-1 'II'Í:t('·; ['011' Íti'<l11JÍI'il•lflt' 0 
(':lpit-< I ~·ll.'!:d. 

AI'!. ]11. n •'ilpit:d :<CJ':'l t':•:ti:.;:J·J,. ('111 jll'l'-iL:II,'I.ll'"· a primeira <lt' 
:~•) '

1 
,, (l ;1-.; Olltl'l":i ll\l!l(':l !Jl:JÍd'','-.; d' ·!ti'' .1 P t'Ull\ iUIPt'V:dJo..- de 

:;q di:~..: un JllilllJJlll. 

/\.rt 11. A p"illlPÍ1':1. pt·e~L:tr::':·• '"'1':t P·ita no :tdo <ia >Hit;;erip<;~o 
e as l>IIL1'a.~ :t j11:7," <la •lii'Pr~t·•ri:t .. "f'!t.l•• a-: eitarr.r:ttla< por· :lllll\111· 
cim JHl i1lljll'l'll~a. •··:111 l:i di·1~ ,,,. :til!<• erll'!l"l:t 011 mai~, r <'Olll 
prazo m~1·ea•lo • 

.\"'.'t.. l?. Po :Prii.n "' ac··ir>'ti .t,, · !' · ii<:tt' tut!t) o Yalor de ~\la~ 
ar:r,···•e5 dn Ullt<t s··· n·z. 

C.\l'llTJ: l 1!1 

Art. 1:~ .\ . ..: ·w··,,., <:o ll•>rnin:ali,·;J~ , .. s:, tr·:~n<teriveis Jnr !lleio 
de t.'c)t'lllJ !t•ito :!11 lÍITil 1'''T'' ·•i·,···. 1"-;i..:t .. ,lt,.. ll't•·~c;·ipt•)rin sot·ial. 
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Art. H. Para. que a tran~rerencia produza ell'eito:> ,·! [ll'Eeiso 
<1ne o termo seja a~signauo pelo cedente e ce.<siowu·io, on pur 
procuntdor legalmente constituirlo. 

Art. LG. A~ acçi! 'S f.'ão inrli v L< i v eis, não ,:eu ill rct·onlte•~i,lo 
m lis dn um pr.lpridario par:1 c•rla. acr:ão. 

/\.rt. IG. Si al.~·uma ac<;iio pcrL• n•·era m;tis 1le uma p -~ua, l'Sta$ 
,.,culheriio :.leml'<' ,j quem 1le\·e •;xer·cet• o~ direitu~ lin <lc~io
n ista. Niio ~e COlll(H'ehewlem JlP~I.;t rli;;po"i~·ão a..: ;1 <:.;<\CÍa•:<•e~, 
til'ma!'l soci[tc,; e em·, OI'H\'tles, que C'eriio rep!'eseutatlas I'"I' l[l!Clll o 
p11ss;t f'azer ~-·p:unrlo <li L' ·i to. 

,\r't. 17. Cat\(1, acçi1o tlá dit•eitn a. uma parte proporciotwlnns 
lucros sociaes. e na proprictlarle dn c;tpital. 

Art. IB. Sóme<~t·.~ sPrá ret~·:nlt•!ddo ;u·cioni,;üt qur·m c:.:t.il·er 
inscripto como tal no l'egbtro da.>: ae<;iíe,;. 

At·t. 19. :\. I\·spt>n~alJilidatl ~ do accionbta (• limitada ;,o mlor 
·lêt ac<·ílo. 

Art'. 20. O <tccioniskt quo nil<l clfectuat' o pagamen1o rins 
fl!'<~st.a<;ües como }H'<•sereYel!l o al'1.. lO e o art. li, ittcOt't'erú na 
multa de 10 q/., sol•re a impurtmll~ia respectint, <'aso rcali~e o 
iOhl'PLlit" [W.:.w.mento clcntn> rl · !O r! i"~ Htb'>I'IJIIPIIÜ·~." ll•l ··a~o 
,:ontr·ario podet·ú a •lit·,:do~·i;t, üil\'i!I·l•J '• ,.,m,elltu lhc;ll. illiJHir· 
;t pena. de e"mntis,.: '· 

Art. 21. Fica sah·o ;'t rliredoria. o 1lireito 1le ll~IJ rlect'Piar· o 
<·O.ttmiss~, P ·le ,.,,mpcllir judicia!ltlé'llt.e o acl'ionist.a a rc•:tli '''r a.'\ 
suas Pntr·arl"s. c tn:d,; o-;jn•·os rll' l ''.,ao mez cou alie,; d:t <h ta 
em que tiv;or expirado o pr':J.zo !la ch 'm:vla . 
. Art. :22. O aceionisb qne jlt,;tilicar per:•nte a c\i;·cdm·ia, mo

:tY:J de lbt\'fl. ma;o,· f[nr~ o tiv<~t' im;·o,;sihllit.adotle> litzct•:t entrada 
em :lia, podcrit realisae, clepois ,[q,; -11 <]ias de que tr:tta o art .. ·~'J, 
:1 ]lt'~'~·t:1ç:i:o nm1•i,!n. com a multe dr• l~ "f ... 

:\l't. :2; .. \,; ac~·lie< a. f[ \I f' a d~t·edor!a ;tpplical' a p··na de cc>m
!llt>'S•> serc'io annnlla!la>', porlcnrlo sm· sulJ,tituida~ p<H' 1111h·as 
l'P•~mittitlas pela d ireetoria . 

. \ct. :~1. i'loea,odnconuni-<c:o,;l.llirt'ct:.>ri;t lr~var:'t ;w i'll'lrio 
•le reo:Prva o [)l'••dncto das entt·;~rla~ autel'ÍOL'IIlt'nte l't•alis:u!:•s e 
~orTe,;pondcnt-· a t:w;o: acçôes. 

Art. 25. O Dccionisl.a em m•·ll'a ni'n pn•ler:'t !:twr· parte •Jas 
:1 s~em bléa,; !!'(·'i';t.(·C:. 

CAPITlJLO IV 

Ar L. ~G. A a>:sembléa geral se comp.-.r) de todos o~ ael:ioni,;.t[ts 
que ti.veeem suas ac-çúe~ averhncl•s no registro da eompanhia, 
pelo menos, ,-om · ntecPdencia. de 10 <lias da sessão ou l'eunião. 

Art. 27. As n.ssembléas gPT'lC" serão annunciada<> pela im
prens:t 15 1lias antes, com tleclat·a.ção doR mo ti vos da con 1·oc:aç:to 
e l'OITI indicaç:to do logar, dia e hor<l .. 
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Art. i28. A mesa da assembléa geral compor-se-ha de um 
preside te, que será eleito ou acclamado, e de dons secretarios 
nomc:tl os pelo presidente. 

Art. 29. Os membros da dircctoria e os do conselho fiscal não 
po:lel'i'ín fazer parte da mesa 1la. a'sembléa geral. 

,\t•L 30. A a.s~embléa grral reJH'C>'enta 1t totalid:Hle dos nccio
ui..,t,as e sua-; delihl·raç:•c~ olq·i~:un to•lns. quer di..:sidenlr• . ..: quer 
:mscnt.es. 

Art. 31 .• \. Ol'dcm da \'Ota··ilo Sf'l'<i de um Yoto pOl' I fi ar•,;iJI'S ; 
poclen,lo os accionista" pu:'Stli•l"r··;;: 1le menor numero de aeç·i!es 

· as~istir its a'semhlPas gerGP~. pr"p···r e •lis•·tü'r sohre o qnc lhes 
par·ec<'t' eoll\'f'lli .. ntc ao..: ü::' '"'-i<tt''. ma:'. "f'lll direito •le 
\·o to. 

Arí. :3'2. o' :w~inrLi<:l:•..: Jl<llll't:in ..:r thZCl' reprc:ocntar por Pl'O· 
eUr<ld•ll', que •le\-f'I':i ~er nl_!!ttlll '"''''"ni,t:-~. cxcepr:. ,,_, m"mhros 
•l:J. dirrdoria P C<J!l-"elho fL.:•·:JI. 

_\l't.. :-n. Ilan•t·:·t anmtalm"r"" urn:t ,,.,_,:11) da ;J-..:•·Iald,··" é!'l•t·:~.l, 

quo """''l'(t rc·;~lil'lll'·>e ll•' nwz df' rn"l'''"· par:1 tr·at:tr "'" '''"'llll1· 
ptu" f!'Ir~ Ih" ~'1o c•1rnmettld•>..: !"''''' tn'L':'I'!Ites. c•-l.dnt•" ,. hrm 
a'sim de uult·os que ton•m pt·op.•..:to..: e aprE:sPnt.:l.llt'' :'t di,•·ns,ãc> . 

. \r•t. 3L As delibera•J••·~ ,,·,poderão ser tomad<1:-: tlr-p(li,; rtae 
ti\ er ::;ido apr .. seBtar.lo o pn l'l'• •·t' dn con,Pilto fi:ocal. não podendo 
0::1 dirr~etore~ r~ppro\·;tt' ~"!:.- l·:t!anr·••,;, cnatas on ill\C!Itarios, 
nem 11 ··onsf'lho ti:'c:d >t'l!S p:•J·•-···,.t·e:-: . 

. \ri .. :r;. Havet·:i tanta·, r·•~lllli··,e Pxtrao1··linaria..: d:t :•ssem
hJ,;a .:.:•'r::l, rpmnt:~s lí)!'Pill .iul~·:1d:t:.: neees,aria..: prh• ilil't'l'fol'in, 
pelo ,.,,!lsellw fi:;,·al un l'Pfjlll~l'i•lns pm· :-;elt> a••,·inni..:tn~ "n mrtis 
qtlf' r"t't·esentem, peln rm·Bo~. nm quarto do capital so•·ial. 

Art. :3G. Nas reuniües extr'<llll'llina!'ias ,_,·,se pnrlrrú tr:ll:u do 
as,;umpto q no ti V<' I' determ ine1•lo a convocação. 

Art. :n. Si, em \'irtndL· rlrt pt·imeim cnnn1car:ão. niin :.:c reunir 
numet·o bastante para cmFti t nir a n~srrnbkt w·r·:d. f:tr-o:r-h;~. 
segunda ·~on \·ocaç·:ío po!' mr'o de a llllllllcio~ pf'!O-' .iurnae~. ,;om 
a. dcdar·a•:iiu <le qrrc eutiin ~~~ ddibet'::tl'{t qualqner· 'IIIP sr:ja a 
~omrn;t. •lo ··~pitalrr'!'I'C';:r·nt: .. l" pf'in..: ac·•·it•nhta" qnn c"mp<tre
\'et·em. 

Art. :m. Tratando de t•r·!iwma do5 r~tatutos, de augmcnto do 
capital e mais hypotliPSes cl'n~igna<las na lei, a asserni>léa só 
po•ler·ú. •lelibrrar \·alirlamenl.e <tchnn•l•J-~P pre~entc-; pel•' menos 
, lou" ter·ços do capital soei a I. 

Art. 39. Siio attrihuiçi'íp~ d:• a"emblea ;.:et·al: 
a) Pleger a directoria, e o comrlho fise<tl; 
b) reformar os presentes """tltuto~. f!Uamlo eonstltui<l:t nos 

termos do artigo anterior ; 
ccJ resolver todos os negodos 1la companhia, que niio e3t.ive

rem expressamente comm,ttidos á •lirectoria ; 
rl) dP!iberar itcerea do rclatorio e contas aprc~entaüos pela 

directol'ia e acompanhados do parecer fi~cal ; 
e) resoh·er úcerca do augmento do capital da companhia, 

dis,-oluç:'io e prorognr:iio •lella: 
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f) deliberar acerca de qualquer proposta iniciada por accio
nistas, pela directoría ou pelo conselho fiscal; 

g) exercer todos os actos previstos nestes estatutos e ueli
herar nos casos omissos ou impre\·istos; 

h) autorisar a directoria para de ~w··ot·,Io eom o conselho 
ti~cal, emittir olJrigaçües nominat.int,; ou ao portaolur. garan
tili<Lq COlll hypotheca e penhor UO:'l Ya[ores tht t:Oll1p~l.llh ia. 

Art. 40. A approvação do hJ!anço e tias conta" anmwP.' im
vorta a extinc•;ão da responsabilidade da direl'tnri<l. 

CAPITL'LO Y 

DA AD~ll:\'ISTrtA(\o !': DO CO:\'SELIIt) F!SC.\ T. 

Art. 41. A companhia set·iL auministt•fltla pot• uma rlit•e•·tnri:l, 
c;~mposta 1le tre;; nu:•mbros residentP" na séue da contpaul1ia. e 
~~leitos pela a~~t~lll blé:L gr•r:d dos nceinn i,;f.a~. t!P ~eb em ~r· i;; 
nnnos, ú maiot•ia relativa de YOh•'· pt.ll' <'"t?t·niillit> ~··r·rdr•. d(~
cirlimln a ,.,,_,t·!t· tt•' c:· '0 de emp:tt••. 

Art. 4"!. s.·, ['lltlem Sé'!' deitos dit·edOl'P~ ():' ~l<'I'Í"llÍ..;f:t,: '(llt~ 
lH·''''llÍl'ülll suas :u,t;í'íf'S insr-ripltlS trrs meZPS anlt'' d:o <'h·io:i•n. 

At•l.. 4:1. 0.-; tlit·ec-t,o)t'e~ não pot!Priln enrrat· nu expt·ei(·i·• do 
c:1rgo sem Jepo~itar na compani)Íil ton ac~~~ .. ·~. p<'lo nwn .. ~. •·:tdtt 
um, a:< r[nae,; set·,·iri'io de caução á rP~poB,:aiJilitl:ltl" <·llH[IUlltto 
dnrar o mandato. A eanção l'ar-~e-lta por ü·t'lll" no lin·o <In 
tt·an:>f'erew·ia <· tlrdaraçi:io nn rPgi~tt·o •la, <ll't;i"í('~. 

Art. 44. 0~ memhros da dil'Cd.oria putlcr:Jo ~"r dcit.o~ no !.o> lo 
ou em parte; <·m rtuantn não" Sl:'jam, ~c·t•dt·ií" al.t'· qw· '" 11"'· "" 
ch~itos tomem posse. 

Art. 43. Não poderão exercer conjtm.d:ttnente os cat•gos 1lc 
<lirf<ctor os parente:J até ao 2° gráo, c o,; nwmbt·"s tia mesma firnm 
social. 

Art. 46. O Llircctor, que dentro tio prazo dP 30 dias não 
ti Yet· a~sumitlt • '• exPrcicio do eargt~. Pn(,<•nde-se h a \·d·o t'P
nunciado. 

Art. ·17. No imp<'dimento ou n.u,;encia pot• tnai,.; <le tre~ mezc~. 
t'enuncia on fallPcimento de um do~ tllf'!llhr",; u:1 t.lire•·toria. ~Pt·á 
ch;<matlo, pelos ontros directtlre:-;, um accionista pat·a ~exercet· as 
rtmc~·íies 1le dircctor a tó á pl'irneir:t reuniiio tia assemhlea g .. t·al, 
na qual o cargo ~erá definitivamente provi! lo, Sl:'rYindo o t>lPito 
pelo tempo que thltar ao substituído, re.speitado o que se adta 
disposto uos al'ts. 42 e 43. 

§ I. o A falta. de dous directores pelos mo ti Yos prevh;tos neste 
artigo, determina a convocação da assembléa geral para eleit;ão 
1los sub.~titutos. 

§ ~-" A' ausenci:L em sen·iço da companhia não é :Lpplieavel o 
disposto neste al'tigo. 

Art. 48. A directoria escolherá dentre ~i. no acto de tomat• 
po;:se, o presidente. vice-presidente 1:' sect·elario. 
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Art. 49. A t!irrc'oria J'CUltir-~e-lta uma H'Z pot• H·m:um e ex
trar•r<linariarnente :~cmpre qtw ror p1·eciso. 

,\rt. :)0 Para ddill!•rar hasta a. prc~enç:1 de tl<.•U~ rlircctores, 
f'i ,,~ "'<!s parPceres !'ot•r•m eoncm·t!es . 

.'\d. SI. As ddilwra<:(,r•-: t!:t <lii'Prlnri:t ,_•nmtnr::n d:~s acta:-; de 
:-:ua...: ~p.;;.~~-,P~. lavr,tda :ent li·d·~~ <·..:p;•(·irtl P :'s~i:..'na:L\...: por Íl•fln~ OR 

di ,.,.,:lt~l'''"' pr·P~!'nte~. 
:\1'1 .. ;,:2. O,; tlit·l'dt~l'<.'~ l't·pnl '' !ll·:.:E' rl'·,·e~ti-l<J:> df' amplo~ pnde-

1'<' · p:u·a. praticar tudo-: u'< acto' d" ge-:tã11 re>lati·;a 110~ fin~ e 
oh.i<'t:to tla companh!n. rrpr···~pJJI<~!!d·,-a Plll .Juíz0 adiva r passi
Yamr:nt.e . 

. \t·t. ~,:r·· S:\11 at 1riln1k,-,., ·la rl:rcd:~ria: 
,, : :11l11 ini•trar ,, ,T,·c_i.!ir !,,l]l'~ u: negJl'ld~ da c:~>mpanllla ;_ . 
/1) ':\r· ·,·er tP,_lo,: ''" a··t<•' d" ;2<•-;t:lll, L'•'lll liiTe f' '-!t't'al admmrs-

ti':: •. :.I", dP a\' ·ordu l'•.·ill a ]..; r·"" l'~'''"''ntes ei'tatut""· quer· par· 
'i. q:J<'J' P'll' mri" <Ir> !>~'•'PO~to:'. p:'l'a "quP lllr" "~'' t·unterido;: 
totl:•",' J!Dtler·rs nr·er·~-::u·in~ c·m dir·eito: 

,.: ''"'•'lmt:· t'''Jitr·ad,,s p~r·;~ rpw!qw·r fim ~oc·;;d. (ll!\·inuo o 
r'"ll"•'ili" tiseal ; 

ri! Pll'·duar :>pc•J·ar:i·•·~ ,~,. cn··litn necr~saria-: ao •:bjor:tn c Iins 
soci;H_, .. .; ~ 

c) \'Piar peh fiel pxer:w.·:·l" ,],., ,.,•atuto.: c rhs dl'!iber.H;iíes da. 
ao:'t'tll bli'·a l!eral : 

;1 oi,~ 1'1~'11' :1 ex:wta ill'l'····atla•;ãn rla !'"•'Pita : 
t;l ii:.:cali:':t:' :•s de<p ·za·. limitandn-:1-: ;:., r·~tr: talllPntr, ue

' 'l' ~: ·'; lJ' i I ) ~ 

1:' d:·!:hcr·:•r ~,l,r·r· ''' rnr::Jd '" ,J., c.·p!tal P decretar o t'lllll
mis-o da·: ac,.,-,e :: 

i) a<·:L.;n:u-' os tit.ul• '" rlc a e(·~ o .Ja ··nmpanh i<t : 
.J) ,l·lih•·J·ar s·_, 1Jl'P a c>~n·.-,,c:t•·iio <!:1 a-.;emhl,~a ;.:;•:·:ll <W<linaria 

11:1. t··pnr~a !ixa>l:t Jwslt·.< r·;::;~r!lt•''" a-· t>Xil'8'"il'·linaria~ rpwndo jnl
;.!.;lt' j~O!l';l'lÚi•fllf' P !!('.;; 1·a..:n:-: 1'1'(·\·j .... (r :'ll!'SU~ . ..: t·~tatlltll.~: 

!:) 11p:·e;:rnta•· ú ;J'·' '"''ka ~·r·1·:J\ plnlanr;n. iiS t'll!Üa~ no rrla
tllrill do~ P.-<hdu~r>ei:d. aC<~lllf'·llllt:tr!.,.]., pal'l'l"el' do Ct>:l~ ·lho fiscal; 

i' iix -r 110 fim rlc· t·a·ia ~.·nw:<tt·e "rlil·i,lendo :! di:'ci'ibuir: 
;,t) r;•pt·cs:-ntar a ,·onip:tnlii:t pera !li•• "S ll'":lPr<·~ pnbli~os na

cio•J:te:i ou e~tran~rf'ir<~s : 
n} dt"mandar ou· Set' demand:l•l:t. fOn~ti tu indo :ui"' •;.:atlo~ e pro

cu r:H], 1re' q u' <t rt~pt'í'-:entem em qualquer parte ou trihunal, 
a~~im t·<Jmo em tnd,ts os tlé't"' rm que S('lJS direito,.; e interc;::sr::; 
e•t.•j:un rnvolvitlos; 

o. c·debra.r contra.r·tos. ta:JI • t'Olll o GoYerno F•·dPral, como com 
o de;::t ou de outro~ E~:a·lu,;, con1 outr·as companhia-:, corpora
çiie~. ,·oeierlades uu p:t.rt iculares : 

,,; org-:tnisar os re~uiamento' fJUe ~'orem preci~os p:u·:t os Jin:' 
d:t 'l)l'i<·da<.le. dPterminando nelle-'. conforme entender conve
nielll,n, o modrJ de ar!mini~trar;ii:o das litzewlas e ,>flkinas, e as 
:tt.tt·ibuir;iies t! direitos. IJUPl' dos inspectore~. quer :los gerentes ; 

'l' nomear. mar.·ando "" rPsprdi\·os ,·eneimento:', sitspender, 
•lcrnittir e mnlt:u· to•h" os cmprega·lo~ da companlti:t ; 
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r. cseolllet· dentt·e pessoas de reconhecidas lmLilitaç0es os Jn
,:pectol'es e os gerentes das í'azemlas e officinas que Ior·en: ere;ulas 
para consecuçf'w dos lins sociaes, marcando-lhes os venctmentos; 

"' contrahie cmprestimos, quet• por meio da emissiio de obriga
·.Jí<•s pt··~H:•t·enci;tes, quer por outro meio dh·er~o •·om hypnLheca 
n pl'altor, ]li'eccdrwlo autorisa<;ão th a,;scmhlú:~ ~Pral ; 

t) c~btlJI'lecPt' :1~ condiç<"ics cht emis;-;~tO,jtu·os e res;.;ate n1t .1 rnot·
t.i~aç;"io. 

Art. G4. Ao presi<lentP dn. Llirectoria, c em ~ll<l. f:tlta ao I"Íl'~~
presi<h>nt.r, compete: 

a) represent<tr a rlirectoria em todos os actos .imliciaes e cxtra
judieiaes; 

/1) litzer :1-s com·oca~·ões das assembléas gemes or<linari:ts l' cx
traonlinarias ; 

c) presidir as sessões d:t dit·ectoria, convocando-as sempl'e l[UP 
o serviço exigir ; 

ri) a.<signae.com o gerente ou com algum dos uutt·os directores, 
q ne for designado, as obl'igaçõe.-; denominadas- cheque.-; e_ recib >s 
- 11ara o movinH'ntu nm conta. cot'rente com os estabelecanentos 
b;u{l'al'io~. c bem assim letras ou quaesqner papei~ d': ,.,.,.,lito. 

Art. ;j:J, Ao secretario compete: 
") ~ul·~tituit· o presidente e o vice-presidente; 
iJ) velar pel;1, boa ordem no archivo, pela regularida.k ela es

cripturaçiio da soci<xbde e pl'ompta cxp<'rliçilo da currcspon
ilencia : 

c! auther:.t.ic·ar aB tmnsf<'t'rncias de acç{íes e oln·igaçoi.e~; 
,,f J redigir todas <t • a.ctas da reunião da direct<H'ia ; 
r J otliciar, quando for necessario, ao con:.;elho fiscal, n~si~tit· aos 

PX;Jmes qul o ffi"~lllo conselho tenha de fazrr e fot'llecer-lLt: tortos 
tH do,~nme:1tos e informaç<les que lhe forem exigidos. 

A1·t. GG. Cad;t um dos rlil'ectores terá o honorario que li\!' 
íi~at'<'a:lo pela asscml<léa constitutiva. 

Art.. G7. Por e~crutinio secreto e por maioria rehttiva <lc vo
to-, na. assemhtt>a gr·ral o r · iaaria de cada anno ser; i. eleito um 
cuH>il'lho fis<:~d. que se comporá de trPs accionistas, qn<'. em suas 
f~Lltc'.8, serão substituiJos pelm'1 supplentes eleitos, que sPr:i" tam
he m ü•es accionistas . 

. \I't ?í8. São attribuiÇ'Õ.lS do conselho fiscal: 
. . ·) tomat' conhecimento da g!'stão da sociedade, rxaminantlo na 
)oca devida a escripturaçã.o e documentos, do que lavrarú pare

eer para ser apt·esentado it assembléa geral, emittindo 1w mesmo 
tompo sua opinião a respeito; 

iJ J Pmittir pa1·eccr, quando consultado pela dirf\ctorLt ; 
c) POnvocar a assembléa geral ordinariii, quando na époea le

gal a directoria não o faça, e extraordinariamente sempre que 
jnl~?:ar conveniente aos interesses sociaes, dando, quer n<t convo
eat;:LO, quer perante a assembléa geral, as razões determin;Hlora;; 
de ~eu procctler ; 
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d) usar dos poderes conferidos pela lei das sociedades an
onymas. 

Art. 59. Cada um dos membros do conseiho, depois de as
signado o parecer, pereeberá a gratificação que lhe for marcada 
na a~sembléa constitutiva. 

CAPITCLO Yl 

DO~ J.CCl:O~ SOCIAES 

A!'t. GO. O saldo liquido da receita e despeza ordinaria do 
custdo e manutenção •la snciedrule terá semestralmente a se
guintP applicação: 

u) :i "/o para o fuw!o •l-; l'('.'~'l'Yfl, atei rtue perf<lÇ:t quantia 
ig•tal a um quarto do ''" pibl; 

/1) ::>"/o para o f'nndo tl•' •lcprecia,;iio do material rla~ fabricas 
f' lll'opt•ieuadf'S, e 'las tle~pPZ:ls com sttas rec"n-'truc(,',)•·~, até per
fazet· tamlJem um quarto •lo capital ; 

d !í ".:o p:_tt•a a directorin., como gl'atificação ; 
d) do que exce•ler •In 12 ··,.do diYidendo aos :1-ceionisb;, me

taLle será. destinada. á inte;!t'alisaç:io •lo eapitat, e a ouí.t':t meta.cle 
se!':i. •liviLli<la em cluns partPS. spwln nma pnra c\istribuir eomo 
diYi•lcndo supplcmentnr" "ut;·a P'll'<t con~tilui!' um fuwlo espe
ci:ll ck ~00:UU0s, par;t ampat':tl' a regularidade •lus •li\·iuendos . 

• \!'r. Gl. Sempre que O' fnndo;; 1\e reserva, de depreciação do 
material soffr•cr<'m diminui·;'ío, depCJis 'le attingirem a somma 
mare;tda para elks, serão resral>eleci·lo~. 

O mrsrno se ob~en·aüt qu~mto au funtlo especial de n.mpa!'o á 
regularirlade dos •lividenun~. 

Art. 62. A directoria p·••lct·:, ;:>,pplie1!' o< fundos a que se re
ll>rcm o~ arts. GO c Gl, ~'111 t!tntn,: 'lU·' nlf<'t'CÇII!l garantia. 

CAPITULO VII 

DISPOS!ÇtiES GE!lAES E TR.\l\"5IT0ll!AS 

Art. 63. A primeira dit·ect,Jria es,:ollterá o~ pontos mais apro
p!'iados ao inicio das opera•;iíe-; sociaes, escolhendo dentre os fins 
quaes os que merec;am ter prcfet·encia, por offerecerem maiores 
vantagens á socieliade. 

Art. 64. Fica autorisada igualmente a fazer as acquisições e 
contra.ctos que forem preciso~. hem como a fitzer as •le~pezas da 
incorporação da companhia. 

Art. 65. A primeira directoria compor-se-ha dos accionistas 
nomearlos pelo banco incorpomdor ou que forem eleitos pela as
semb!éa geral, caso não se Yeritlque o disposto na pritReira parte 
deste artigo. 

Recife, 27 LIC abril ele 1891.- .Tose Adolpho Rodrigues Li;;ut. 

dV'<API"~ 
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DECRETO N. 1238 - DE 26 DE JANEIRO DE 1893 

D~i novn. organisnt~'ti:O ao COJllUHtndo superior ti:t Guarr]a. N:1cil)n~l dn cnmnrcn. 

de Cnrityha. rio E~tatln do Pttran:t.. 

O Vice-Prositlonte tb Repuhlica dos E~tatlos UniLlos do Brazil 
resolve decretar : 

Art. I.• O commantlo superior da Guarda Nacional da comat•c:t 
de Guritylm, no Estado do Paraná, se comporá de dous bata
lhões de infantaria, com quatro companhias cada um e a:; desi
gnações de 6" e 7•, de um regimento de artilharia, com quatro 
baterias e a designação de 2•, de um regimento de cavallaria, 
com quatro esquadrões e a designa<:ão de 2°, e do :tctual haht
lhão da reserva n. 1, reduzido a quatro companhias; os quaes 
se organisarão com os guardas qualificados nos dhtricto·; da 
mesma comarca. 

Art. 2 .. 0 Re\·ogam-se as disposições em contrario. 
Capital FeLloral, 2G do jancit·o do I '-'',U, ::-,• da Hcpni,Jica. 

FLORL\NO PEIXOTO. 

Fen1a11do Lolw. 

DECRET•) N. 12~1~1- DE 21) n:' H:'IEHW f>l·~ !8!)3 

rv~nJ"ganis~ n Guarda !S"n.ci·'l1.1.l d·t Cl)lll;).l'C:t d 1~~ So)l'IH'ahrt. llfl E·.;t~Hlo tlf! ~;l·• 

P"ulo. 

O Vice-Presidrnte da Rcp:tblica dos Estados l'nidos do Bt'ilZil 
resolve decretar : 

Art. !.• O commant!o superior th nu:~rd:t Naci<JnrJ! da comarca 
de Sorocaba, no Estado de S. Paulo, se comporá dos :tctu:os ;>" 
batalhão de infnntat·ia e 3" batalhão tia resen·a, rerluzidos a 
quatro companhias cada um, e do 13-i• batalhão de infantaria e 
49° regimento de ca vallaria, e rle mais dous batalhões de in
fantaria do serviço activo, com quatro companhias cada um e 
as designações de 172• e 173'', e dous batalhões ria reserva, com 
igual numero tle companhias cada um e as dc~ignações de 82° e 
83°, ora creados. 

Art. 2. 0 O:; referidos corpos serão organisados: 
a) o 5° e 172" hatalltões de infantar'a. nos Llistrictos d:t cidade 

de Sorocaba ; 
b) o 134" batalhão de infantaria, no <listricto da Yi!la da Pie

dade; 
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c) i'l 1
1.1·:1' tatalltilo de infl!ltari:l, nu districto d<t Yi!.Ia tleCampo 

Lnr:.:c•: 
'', c• ;, ' untal!Jão da resen·:;. !:os dbtt'ictos ria citlade de So

nw;t b 1 ; 

,., .-. ·":!' bttalhi~o r.la rc~c:Ta. ]}1)~ districtos do Ct!JJpO L~r;;o c 
~~··!'1 1 C'(tha; 

i·, o c;:J" hatalliiio•ia resen·~. n11 di;;tf'icto ria Piedade; 
!f) •) 4\J' rcgiH:c•nto ,J,_, c.t\·,,Jlaria, nos tli~il'ieto~ th ro!0ritla 

Cl'JJJU!'C;I • 

• \l't. 3." O Ioc:tl da p:mt·!a elos corpo:; sel'{t tletermirmdo pelo 
t•cspecth·o comman.Jant•• s•:;•llrior . 

. \l't. 4.·• R~n'!.!'<'~11-.o·~ ~~s <li-;p,·sições em contrario. 
C.·]·it:d F·••lc•J'P!. ::•ô d.~ ,i:tiJ'i:·o •k 18\tl, ;)o da ltcpuiJlic::l. 

F LOitL\XO P El.'.:OT l. 

u ':' ·~·-i\1'·.·-~i~~·~~ll·' da l:·.·;·n ·li._·J d ~ E:-;fadns Cnid11:-; d~• H!·nzil 
dl' 1'lt Li: 

J·t;;_·.t !.ni•_'(l .\ cin;t1' la :\;:•:!•1!1;11 r1at•ntn:u·ea de ]_;,l!'lq.· .. ~:~;~, nn 
E:-ta.l11 d _! :\Iir;a..:. !_L-:1·;;•: ... ~ ~~; 1' J!Jl!''JI'Ú do:; :t<~t!lar~ . ..; ::H··, :::.:::·u ~~ K:')o 
h:lt:d!H~,.; .... c:··inf.rnt~r·J;t rlo.-<~1'\'i';IJ ;,1eti\·o~ 18" 1Jatttlln1~.! da i'CSr-;i'va. 
rerlu;-i•l· ~a IJilatJ·0 eolllpanhias ~~·t·i<t um, do::" esrpw<lr ;o ri•! c:.
YalJaria., Ol'a cle.\·a-io à C.lt(~goi'Í:l t{.~ reg-itnento, co1n :;u;lt\'.1 o.~
f]UadrCí '~.sob'' ·lcsi;.:·n:,çfio de ::·.1", e do 11111 b:t tallião le inf'mtaria 
d:tfJU•'lle ~et·vi<;o. ora crea·lo, C'llll1 11 de~ignação de !Gi", e com 
igual llllrtJ•~rc· de eo:JJpanllias, os qn<~es se or~?ani;:;arãocom os 
gn.-t~·da~ fjudiíicarlos Dos districto~ da rne,;rlla conHtr•·a; revoga
•lots a~ •lispo~içves em contrario. 

Capihl F0rlcral, 2G ch j:•;wit·u <le !Rfn, 5" da Repu!Jlica. 

I"LO!UAXO PEIXOT<l. 

Fel'lwi1do Lobo, 
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D!.':CRETO N. 1241 -DF. 26 DE JANEIRO DE 18'J:l 

O Vice-Pre:-i:lente <la Rcpublica dos E,;ta<lo~ Cni,lo~ ,J,, Ill'azil, 
attendenrlo ao quo requer·eu a. Companhia Conper;t!i c-:1 I ndns
tria 1, tlevir lamente represeu ta da, r·et;o[ v e couceLler-llw anlCJri·;a<;:lo 
para fnnccionar com os estatutos que a este a.::omp<uth:~m; 
deventlo', porém, a mesma companhia satisfa7.er, :tnto~ de ôUP. 

organisaçfío delinitiva, m; formalidttLles exigid<ts pela Icgi:>la•>lo 
vigente. 

O Ministro de Estado dos Negocius da Imlnstria, \'iaç:\•1 e 
Obras Publicas a~sim o filçtt executar. 

Cnpital Fetlernl, 26 de janeiro de 1803, 5" da !{epulJlica. 

Estatutos da Companhia Coopct·atira Indu:'tt·inl, a 
que se refere o tl<~ereto n. l24l de 2ü tle jnt.\Pi~·o 
de '1893. 

CAPlTGLO I 

Art. 1." Fi·'a constitni•i<t uma sncied;\lle anonyma, com a Úü!lO

minnção de Cotlll'lllthia Coopee:1tivn }ll(lit~!rial, co111 sé•!e " r;·,ro 
jurirlicc- no !tio de .laneit•o, e tluraçiio du :10 anno<. rontados •b 
dat:t •le su>t iu~tallação. 

Art. 2. 0 Esta sociedade tem por fim : a exploraç'ío dos f;1-
bricas de ml,ã,o e volns, já monta1las na f,tzen.Ja denorninad~t 
Quintnnilha; drl telhas drl mat·cas reuistradas M. C. e D. C .. e 
de tijolo, e outt·os productos ceramicos, 111ontarlas e fnncci<•tmndo 
na faz,~nda tlenominada Monte-H.ast>, continante com a primuira; 
de cerveja, pelo proce~so [,a varo, em montagem na fazon<Lt <lo 
.Jacaré, to:las no município do S. Gonçalo, Kitheroy : toda e 
qual[]Uel' ontra cxplot·nçiio :t que se pre,t•.•m esbs lt'rs razen<hls 
de propricd;\tle da companhia. e ainda o e,bhnlo~t!Íillento de 
qual[]uer indnstria I ucrutiva nestes on 111;u tro;; pontos, <'lll t8tT •s 
proprias ou :vlquirirlas, l>em como a ohten<:ilo de inrlm:t,.i:•• j:1, 
montrcdas, parn explorar por sua conta OI\ tle socierladc. 
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1
E'\Er.l'T!YO 

1 
Pertence aiil'la i\ socie•.l::ule tod1t e qualquer operação com

riwrcial relacionada com sJn fim indtv;trial, ou aquellas que 
forem con~iueradas de bom Pmprego de fundos sociaes . 

• \J't. 3, 0 o copital da companhia é tlxado emiOO:OOO;!i, dividido 
em i .oon acções •le 100$000, totlas integralisadas e tt·ansferiveis 
por e!lllosso, na conformi:lade do art. 21 do decl'ctu n. -134 de 
·!de jnlho de 1891. Este capit<ll acha-se realisado e representado 
pelo ;tcervodas tl'e~ sociedades -lhnco Cooperativo, Companhias 
Sabão Nacional e l'oopet ativa de CervE:ja, que na p!'esente se 
fundiram, segundo as actas das suas assemblóns geraes e o 
laudo dps louvados que acompanham esta lei organica. 

Art.:4. 0 Os direitos sobre lucros que teem os incoi'J)Oradores e 
dit·ecto es das CompcLnhias Sabão Nacional e Cooperativa de Cor
veja, s gundo os respectivos estatutos, exigem para serem liqui
d:.Hlos u'ma escript11ração separada de cada. uma das fabricas. 

A •lirectol'ia, p)['ém, pr•Jeurarà resgatar esses direitos por 
accordo com os interessados no menor espaço de tempo, redu
zindo-os a ac•:ões tia act11al companhi<t outirlas por meio de 
resgate. nos termo.;; do art. :n da lei de 4 •le novembro de 1882, 
art. 20 do decreto de dezcmlJI·o do mesmo amw c do do li de 
janeir·o de 1800, art. :11. 

A directoria tem para. esse fim plena a11torisação. 
Art. 5.0 Sendo os pm·tadores de acções da actual companhia 

os accionistas das tt•es companhias que se f11ndit·am, segundo a 
relação nominal IJUe acomvan h:t este,; estatutos, fica a Llirectoria 
encarrcga•l.t c obrigada a f,tz•~r a tt·oca das cautchs dns com
panhias exti:wtas, pelas c:wt·espnn.Jentes acções integralisadas 
q!le l"·'rtencem it actual companhia, tr.arcaudo-se para esse fim 
o pram de tres mez~'s, !t c•mtar da •lat<t da insbllação da pre
:-c::te >Ocie•latle. 

l'tll'il es~e tim Stl farão annnncios repcti·l.Js o se m:n·carão dias 
f' hcll'aS para atf<'ndet· aos int.~t·es~ados. 

l':uagTaplw n:licn. T01hs a,; tr:v··;ü•!S ti,• dinhoit·o inferiores ao 
vttlor de nma :•c•;<tl1, entt·:t·lu )lcJlu' ::lC•:ionbtns das ti·e~ em
]'rezn~ l':mdidas, que nfi•) sDrão cnn\·t•rtiiLIS em nrçües, serão 
resg-:1 ta das JY.:lla clirectoria ou a prompto pagamento, havendo 
fundos disponiveis nos limites •lo !'nnLlo de reset·va, 011 a pt•azo, 
à Yista do docnmeuto legal rle tlivida vi.;ado pela directoria. 

O prazo pam esse resgat<3 será de seis meze;. 
Art. 6.° Finll•1 o pr<1ZO de seis mezes, a directot·ia, munida do 

competente relatorio e balanço onde conste o estado •lo resgate, 
se ap!'eseutará il. assembléa ge!'al e est:t resolverá o que tiver 
por melhor sobre á remissão ott resg~1te das acções que por ven
tu!'a não tenham sido permutadas. 

Em todo caso, porém, fica enteurlitlo que os acciouistas que 
não llcndirem ao ch;tmado no prazo leglll pe:·tleriio o seu direito 
em beneficio da sociedaue. 

Essa conclicão serú marcad<t nos anu11ncios. 
AI'!. 7. 0 Igualmente. e no prazo do art. 5°, serão liquidados 

todos os aceno~. compromissos 011 obrigações das sociedades ex
tiuctas-Btmco Cooperativo, Companhias Sabão Nacional e Coope-
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ratin de Cerveja, encampando todos os poderes das commissões 
nomeadas pelas respectivas assembléas geraes á actual di
rectoria da Companhia Coopera ti v a Industrial, para esse fim 
legalmente autorisadà. 

Parag-rapho unico. O man·lato daque\las com missões termina 
no acto da installação da. actual socit.Jda•Ie, pela tmusferencia 
enunciada neste artigo. 

Al'l. 8. 0 o excedente da avaliação dos acervos das tres socie
dades, fundarias sobre o capital acciouario da actual societlado 
passa a constituir o seu fundo de reserva. 

CAPITULO 1l 

DA ASSEMllLI:;_.o. GERAL 

Art. 9. o Constitue-se a assembléa geral com touos os accio
nistas portadores de acções, que tiverem feito o deposito de seus 
titulos, no escriptorio da companhia, oito dias pelo menos :~ntes 
tlo annunciado para a reunião. 

Art. lO. A assembléa geral onlinaria terá Jogar todllS os 
annos no rnez de março, sendo a primdra em 18\H, c o anuo 
social será sempre fechado em 31 de dezembro. 

Art. 11. O presidente das assembléas g.)racs será nomeado 
na assembléa geral a que ti ver tle presidir. 

Os secretarias serão pelo mesmo nomeados no a c to da reunião. 
Art. 12. As votações serão pe1· c<tpita, salvo requerimento em 

contrario assignado por cinco accionistas presentes. 
Paragrapho unico. Na segunda hypothese se observará o se

guinte: o accionista de um~ até cinco acções tcr:'t um voto, e 
mais um voto de cada grupo de cinco acções. 

Art. 13. I<:m todas as assemlJléa;; geraes, tanto ordi11arias 
como extr<wrtlinarias, se seguirá o prescripto na lei, em tudo r1ue 
não se ache especiticado nos presentes esta tu tos. 

CAPITULO lii 

DA ADMIXISTRAÇ:Í.O 

Art. 14. A companhia será ~Hlministrada por tres directores 
eleitos de tres em tres annos, os quaes dividirão todo o serviço e 
cargos, segundo os seus regulamentos, e por um conselho 
fiscal, c:omposto de tres membros e tres supplentes eleitos 
annualmente. 

Art. 15. Cada administrador terit o vencimento de 600$ e 
dará de caução a sua gestão 50 acções depositadas no cofre da 
casa e registradas pelo seu numero no respectivo livro, as 
quaes não poderão ser resgahdas sinio depois da apuração 
das contas por elle prestadas. 
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.\rt. lô. Considera-se como tendo resig-narlo o Jog-ar o di
rector que faltar ao sm·viço cff•!ctivo sem justiticaç\o, Jl''' quinze 
rlias consecutivos. 

p,lJ":>:2Tnpho unico. T<llllo neste caso como r)rn qualquer outro 
de \·ag-;1, nos re:;tantes mcmhros da di!'ectol"ia cn!Hpf'!c o preeo
cllinJl.nto d:t v:1g:1 at~·, ú prillH~ÍI':l as~ernhl(n ~·pJ·al. 

_\!:. 17 •. \' di!'edoriaconJp··tea did~iio do , .. ,,._:!n..:orlo~er
v:ç··l. :-.;(~guud') o ~en I'ugulatnuuto, a tixa!,~iio c~ osc:niJttt do !J 11 S:i 1 Ja!~ 
sua-; ;rttrilruir;ões e l'CIII'illrl"ar;ft·>. 

Fie:t entretanto desrlc já e~;tipnlndo: 

a) rpw a tlirect.,ri<t ~crit o 1 rri~·arla a reunir-se' na :,e,Jo rla 
emp1·et.a nnm v0z pw s ~mui 1, lavrando u:n:t neta d:t sua 
reunião; 

b) que ella conn>c.ait o con~"lllo ll;:cal pal'<t a ultinw. das 
sn:h n•tmiiírs r.l0 e;1r\n mr;z: 

c) rlll8 cs tas renniiirJS sr;rii." em di as Jll"CY in me11 h n 111111 nciarlos • 
. \l't. lR. 1\ directot·!:t .5,·, J1 d,·I'Ú :ttton•k·rao~ inlc-!'t"'.;~~!los, en1 

nssH:r::otrrs cst!·anl!os :1 :lflillinbli";l<;iio do' '~'·vir;o,; ria nl11[ll'r:'Zfl, 

nes:-r·:-- di:b da-; :-:n;~:-; I'i'Hlli!-L':-;; jrner dizer, ftll<~ sú IH~:-:~··..; di.1::- ser·ii.o 
at!r~:Jr!id:h fJlllteS'[tlet· prop> ~las para contr:~ctar ''""! :1 P,>ll[ll'ez:c 
sen·ir::•s llOYO~. nn a ['i est::r;:lo rln fJ!lft":ô'[!lCI" e.; ~-hre:·inwntos 
ref'e1·entPs á nlilft~l!:t do:-; u(·~:wic1:-:: . 

. \li. 1\l. Srnri•):JS :lcr;ilr~·t,·an~f",•rinri.;po!'enrlosso. a r!irec!ori:L 
slr p • lri':t :dtewl '1" na <]ILlli l:rde de arci·rnista :iqn••llr• rpw p:·on11· 
r.r,;~r;:c O~ titulo~ eo111 t•llf\"S'O dr• tr.rs 1118;, -~, pr:!Olllr:'ilt_;~, ;tlll<~S . 

. \i';. 20. Desde IJII" a rlirrct,H·i·• o eutc11 let• "'~~·ro..:,.ario, J'••ri, 
:lugll.C'l1Vtdt) O 01U!li).Pcl d(1~ dir·Pr.t ;J't'S. 

!-J;ll'<t !.'::.:--8 lil!L f:tl'{t a c~\jltJ:-"i!;ii(• (•o:nr•ro~~atori:t ~~i) con.~.elh(• 
li::::enl, c• c:-:t~~ clara un Jl; 1 .~i:l".l (t ~na Ullt:uencia. 

c~~n~<-rrlnilllo, na nws!I::I n•nni:-,o se farú D. escolha.~ .. ,.,- n·io o 
e;;collli•lo o11 e~~olhido., nt · :, p1 inwira assem!Jie:1 lfl';l'l' I. 0111 fJtlr3 
s~~~·ã~~ d0!initi,·nnJ•,·nk~ I'~·:---~"d \ i·l· ~ n :lll~'lll· 1 llto o ~l c:--··td:lrt. 

C.\lllTLO IV 

,\ 1't. 21. O cowelho thc:~l tni!. p<'los "ens scni(C·~ I' rc~pon
~abi)irltule:-::, lllll~1 gTatilic:lt,'.=it_l fll'l·itrtllia lJCJa ~:~:O::(!iJI.•lc._'•a ;,!"Crttl 
onlin:1ria. ~ 

;\rí. '?:?. Scrú ourigndo n r<'Dn;r-::e, pelo meno!', mn;~ y,•z por 
nwz com a directorí:1 p:1r:1 onYÍI' ;1 expo~iç:io rl,•lb ,olrre a 
nwrcha r!os ne;Iodos '' Yeri!lcar com tlociiHientos a YernciJ:nle do 
rr:,lat rln. rlPiX:rnrlo na :rda. o S"U Vrl!O :t re~peito 

.\!'l :?:1 .. \ J:ilta dr• t( lllp:nrrimen!o S~'lll nwliYn .insti:ir::.Jo n. 
nm:1 rle,(:t,; l"<'lllliile,; lllf:il,ar•s. ,;i~nitif'a n rennnci" r!o Jll:llillHto 
e a rlircctoJ·ia d1"·erú l"go cl1anwr o snpplent0 pc·la ordem da 
sna ~'ollo~açiio na cleiç:lo, 
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CAPITULO V 

DOS LUCROS, Dl\'IDENDOS, FUNDO DE RESERVA 

Art. 24. Dos lucros verificados em cada seme~trc se rlividirã.: 
1", a parto de.:;tinarla a fundo de resCJrva, nunca infe1·ior a lO"/.,; 
2'', o dividendo de 10 "/o sobre o capital; :;u, o re~tantf' pai a set• 
divi•litlo '-'lll tre~ pu·tes iguae5, uma par:t angmento de divi
dendo e <ln:l~ para r.~muneraç:io, d:t :l'Jministr:t<:iio " C'Olh<dho 
tiscal. 

Pat·agraplto unico. A quota destinada á auministr:";iio e 
conselho tiscc~l S<~rá <livillida em qnatro partes, uma para cttda 
diredOI', O a quar·ta p:\rte para SOl' dividida igmtlmente t'C[OS 
membro3 do conselno tiscal. 

CAPITCLO YI 

DISPOSIÇ'ÕE~ r. ERA ES 

Art. 25. Fic:1 a directol'ia autot·isa<la a transigir, alicuar, 
hypothec;tr em !Jeneticio da socie,Jade, com audiencia c annn<:•ncia 
do con~ellto tbcal. 

Art. 26. Os nccionistas dns tres extinctas sociedndcs - Banco 
Cooperativo, Compauhi:!s Sabão Nacional e Cooperativa d<J Cor
veja, entregam os sens acen·os, segundo os respectivos inn•nta
rios, halauç') e av.diaçõe>, e recebendo os títulos intcgT<lli:i<ldos 
da non1 em preza •' aiuda as t'racções em diuhciro, ou ;~ ['r:uo. dão 
plena 'l•lita~,·i\u ús directori;b o eonsolhos llscaes. não podendo 
\·a[OI' tllll .J I! i !.O Oll !i'tra delle Olltl'<IS I'eelamar;üe . .; OU protestos 
além do;: 'l'll' [<od•·m ll~IS(·ct• •la exc··n•:ão do qne S'3 eontém nos 
pre~ent•'S c,.;tatntos, ticando a adual directol'ia com ln,J,,s os 
porlm·cs requeridns para liquidar. administrar e rednzii' t"do o 
acl i v o e pas~i v o d<ts rcf,~ridas s· lf.·iedad•lS uo,.; p1·azus • 1 n•; lieam 
marcnrlo,;. 

Art. 2i. Cas·• venha a \·erilicnr-sc a existencia do accionistas 
com diJ•eito a receber acções Ja non1 cmpr·••za, prcf':1zcndo 
quantia snperint• a iOO:oo:J:f; em que tica tixado o capit:tl, a di
rectoria pagará o exce,lente em dinheiro, á vbta on a prazo, 
começ:mdo" resgate pelos ac~ionist:1s •las extinctas emprezas 
que tiverem mcmor capital reali;at1o, pr0feriwlo os menores, 
Yiuvas e interdictos. 

Art. 28. Tenrlo sioln resol dda a fusão pelas assemhléas 
geraes rias tres socio:Jdatles, com capacidade I'equerida para 
re:;ol 1·er õe!n protestos ou opposi•;fio dos accionbtas ttnscntes, 

Poder Ex•,cutivo 1g\J3 
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m!\s achando-:>e sub:>cripto e realisado todo o capital, faltando 
apenas la;.:er-se :1 entroj;a dos titulas que o representam, serão 
o:; pres ·ntes e;;tat~to;; assigna•!os pela;; commis~ões nome ~das 
prdas tres n>,smniJl.-~as geraes. v1sto terem-lhes stúo confendos 
r:-;-'<'~ poderes. 

lUCl ole .lan<•iro, 3 <le .ianeit•o de 18!13.- Jli!]Hel L?·~io ,[e A. 
;1].•'/n .- Gliilhe>·.dc .l:•:w<to C. IJlit·t·ira, 

IJE:Cl~ET<) ~. 1:?~:.'- !•E ~fi DE .J.\:s'ElltO DE l~\l:1 

.\!1!:··x:1 :tn C"JJ~l''~'n J.) :'-11pt'r:•1!' .:,., ~~\l:ll'·b ~~cional da ··omarr:t dP Porto Calvo 
"!i' kl+;dh.l•l de :n:auhri:1 d:t 'l'''':':~t f!ll~•rda da t},~ Ca111:u·;q:;il•e. :-t1nli:"\~ no 

I . ~~I·! I t\:1" .\h'...:,·,;"!". 

o \"ice-PJ'e'>idente tb lleTnthlica •los Estados Cnidos •lo Brazil 
re~o!ve decreta!' o "tJ~ninte: 

Arti.!:!·o unico. Fie' anttexn•l·' :w commando superior tla C'Tuarda 
i\neio,J:d <h o'Oill<ll\·a d·.~ l'•lt'l•l Cal \'C>, no Estado das .\.ht;:ú<IS, o 
li l>ntalltilo de intiml:11ia d;\ mesma g-uarda tia ele Camaragibe, 
tw JP ,,,rido i'>t:~dn. e c•r;n•nh.\do <'Ollt oito companhia~ na l're
;Jil"!Í;\ d« S"ttlt<ll'« dn .'; lot·::: 1\8 Pnrto de Pedras; re\"<Jgadas as 
di·J!OSJ<;lí•,,; (';!l contrat·Ju. 

l':q•ital F·~<l·•n\1, :::-.; d .. j:tw·i:·o •lc Jfl9:J, ;jc <la Repub!ica. 

FLOl:l.\:s'O f>EJXOT·J. 

I•EC!{E l'O ~. l?.t~;- fiE 20 DE .JA:s'El RO DE lRl3 

I' I'·:··-·~ f•" r 1i1I1.f: 1 ~."!.C" ' 1 !•r:-v' 1·~1"a n Íl~l'tllin:l.~:i() rhç; oh!'::t~ d:~ CPltJII.:nhh 

Tr·l~"l•lt•lni··a '· !'aul·~ ~ H.i•J. 

O '."ir·c-Pr•'<·lent'-' dn l~<'Jliii•Iicr~ tios Estados l'nidos do Brazil, 
att,n.Jcn,(,J a·1 •itl•' n·<JI\<!t't~ll a Companhia Telephonica S. P•mlo 
e I:.io, conce,,ion;~ria. p<:'!o decreto n. 889 de 18 de outubro de 
JS;1n, ele nm:t I in !t:\ tel••ph"ni ·:• entre a Capital do Estado •le 
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s. Paulo e a Capital Federal, resolve proro~ar por quatro mezes, 
a contar de 1 do corrente, o prazo que lhe fui concedido para 
terminação das respectivas ohras. 

o Ministro de E3tarJo dos Negocios da lndustria, Viação e 
Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Ferlet'al, 2G de janeiro de 18~li, 5o da Repu!Jiica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Limpo de Abte1r,. 

DECltETO N. 1214 -nr: ·zG I•E .JANEIRo nE 1893 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unido;; do Brazil: 
Tendo em vista o decreto 11. lll'>5 d,~ 9 de tlezernbt·o de 1892, 

que autorisou a rcconstituiçiio do Llo~·d Brazileii'O om comp;,. 
nhia sep;trada dn. Ernpreza de Olwas Publicrts no J:razil, com a 
rJtml se fundira por decreto n. Gil de 22 de outubro de 18'.!1 ; 
attendendo ao re1uerimento datado de l 9 ri e dezembro, em r1ue 
o cidadão Manoel Hna!'qne de l\tteedo, eleito presidentE> do dito 
Lloyri, participou achar-se este constitnido com a mesma ante
rior denominação de Llo,rrl Brazileiro, de accordo com a autori
sação dada no cihrlo decreto n. 1165 de 9 de dezembro de 189:!: 

Resolve appromr a reorganisação do Lloyd Brazileiro, o qual 
se reg-ulara p da:; clau~ulcts annexa-; ao decreto n. 1)~,7 de 10 de 
outubro 1le l8r)O, com as modificações eon,;tantes do decreto 
n. 611 de 22 de outubro de lti91., e pel" rle n. \I::>G tle :!"itle,inlho 
de W92. 

O Dr. Antonio Pau !in o Limpo de Abren, \linistro de Estado 
tios Negocias da Iwlustria, Viação e Obras Publicas, assim o ffl(;:t 
executar. 

Capital Federal, 26 de janeiro de 1893, 5>da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

. 1. P. L:·I,IJIO de .lbrl'u. 
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DECRETO N. 1245- DE 26 DE JANEIRO DE 18()3 

CrPa mnis um h~ talhão de infantaria ,J,) guardas nn.cionaes elo 1'orriço activo 
na COHI:l.rc:t Ue Hiachllel._., no Estado de SergipP. 

O Vice-Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fiea crearlo n:1 comarca riR Riachnelo, no Estndo 
do Serg-ioe, mnis um batallt<1o ,},~ infantaria de guat·da~ naeio
naes rio serviço acti>o, com ljllatro companhias e a desig-nação de 
50", o qual ser<'t organi~atlo cnm os guar•las daquelle serviço 
quali:icados nu mnuicipio de lliviu:.l Pastora, th referida com~trca; 
l'Cvoga•las asrlispoSÍÇÕf'S •~lll COJI!l'.tl'ÍO. 

Capital Fe•lct•al, 2t'• tl•J i tncirn d·• 18~1:;, 5> tia Rcpul,lica. 

FLOIUA:'\0 PEIXOTo. 

DECRETO ::. I !4fi- l•l 20 PE ,1,\:\'E!RO DE ).'<\:l:l 

n~·t 11 1 \-:t i)J'_!::111Í,..;'tr•;i.•l :i l;ll:tr·t l ;...·.1, i •/la/ .J.1 t'll!ll'l!'l'[l dP J:~l) j: 1td·1. n·) 

J':..;t 1 I·· d ) l ~--" ·i·· .h.t··;r ', 

O \'ic~-Pre~irlente ria R·'!"tl'!ie:t dos E~t:vlos t:nirlo.~ rio JJrnil 
decreta : 

AI'!. I." A I iunrda :\'nr<rJII:r! d:t romarcn do R in Bonito, no 
Est:trlr) do Ri'l de .Jnncil'O, ~·' <'<lillJ>•ll'Ú riO" ncllne~ ,, .. lr:tt dll:t(l de 
infantaria, ::·· c l" .Ja J'••o•'J",:t. f··•liuidcJS :• •J'l:r!J''l r'IHI1JI:tlllli<~S 
l'Utla IUlJ, :,!o eoT'fH> d1_' ,~ .. I Y;t! J;tl' ;I. Pl'i! üi•·Y:tdlt :1 r.~gi lll'!!l tn CO IH 

']IIHII'o r>S•JU:t•IJ·,-,.,,, ,, I·· ~cr·r;:t•J .J,. i::tl:rlltãll rle inJ'anhri:t, taml>em 
o levado a l>atnl1Ji1o com quatro •·r~ntp:llliJi:t" ,. ~~ de~ig-nar:ão do :ín·•, 
'' mais rlons hatailtlíes rle inl:ll1t:ti'ia. ~nl> os ns. fíl '·' fíl, r'rl!ll 
qnatro companhias cada nm. 

Art. ~ •0 Os rAt'el'ido~ corprl~ S•' org-a11Í'iarão: 
·')o 5U" e 01" IJ::tt:dhlies de infantat·ia, 2'' corpo de cav:11lnria e 

:;o IJ:ttalhiio ria r·cscrva, IJIJ município do Rio Bonito; 
h) rJ :>·e 52" IJatalhves J·· inf':tf!U"ll·ia e-!> da resctTa, no mu

nicipiv de Capivary. 
_\rt. :~.o ncvog:iln-se as clispl'si<;vos em contrario. 
C.l[ it oi Fe•Jcral, 2G de iaoliro do 1.c;~13, :i•· dn !leimlrliea. 
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DECRETO N. 1247- DE 26 IIE .L\NEmo r>E um:; 

Cr€'a um Cr)lltmnnr}o superior dt~ gmlft1as nn.ciona.es na. CtHnn.rca tle Lima 

lJruntf', 110. Estado .Je :\finas Gern.r:s. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Uni1los do HI·azil 
deClreta: 

Artigo unico. Fica. creado na comarca de Lima Duarte, no Es
tado de Minas Geraes, um commando superior de guardas naci
onn.es, r1ue se comporã dP. um batalhão d<::l infcmtarin rio serviço 
actrvo, com quatro companhias, sob a designação de 170", tio um 
batalhão da reserva tamhem com quatro companhias e a 
designw;ão de 9G", e de um regimento de caval!,tria, com igual 
numero de e.;r1uadrões e a designação de 41", os quaes se orga
nisarão com os ;::·uardas qualificados nos districtos da mesma 
con1~'.rca; revogadas as disposiçües em contrario. 

Capital Federal, 26 de janeiro de 1893, 5" 1la Republica. 

FLORIANO PEIXOT<J. 

Fc rnando Lobo. 

DECHETO N. I :u8- DE 2(\ T>E IA\'EIRO J>E 1893 

('!' '"lll 11 C•J!:I:!lalld<l "IIJ•et•ior de gHil.l'~Ja~ H lt;Í(I:J1.e.': Il~t o'.l':t;li'C 1 f},, J~il) !:r:1n1~0 

Jlt) l·:stadrr Ue :\fina~ t;~rnc,. 

O Yice-Pl'esirlente 1h Ilepublica dos E~ta<los Unidos do Brnzil 
,Jeci'el:t: 

"\r!ig-n uni~o. E' crea<Jo n~1 ·~omarra dn Rio Branco, 110 E~htdo 
<lc 1\linas Gcraes, um comnwndo superior de guard;~s nacionaes, 
que so compot•ú dos batalhões ns. ll'·8 e 109 do serviço activo, 
(!5° do da. rcsrva, h)( los com quatro companhias cada um, e de um 
regi!lleuto de ca. vallaria, com quatro esquadrões e a desiguação 
de 40", e que se orga.nisarão nas freguezias da mesma comarca; 

revogadas as disposições em contrario. 
Capital Fe,leml, 26 de janeiro de 1893. ;;o da RepulJlica. 

FLO!tl.\'10 PEIXOTI). 

Fenwndo Lobo. 
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DECRETO N. 1249-nE 26 DE JA:\"EIRO ng 1893 

G<~ll,'ed•"! ~i Corupnnhia :\:1cional de :--::1lirw.~ ~Iossor/,-Ass!"1 antorisnt;fi() para 

re•Juzir •> . ..:."!11 •:::tpital. 

o Vice·Presirlent·~ da Repu!,! ira 1los E~tados Unidos do Brazil, 
attewlendo an que rer111eren ~ !~omranhh !\'aciona! de Salinas 
:\[os,;oró-Asst'l, de\·irlaut•'nte re 1 Jt·e~•'ntada, J'esolve ''"llCt~der-Jhe 
autorisação, pnra r·~<lnzir· o <en ··apitai, rle 7 .000:! 00$ a 
-L50il:OOO$, divi·lidn~ em "2'2. 51111 a•·çürs inte.cn•adas do valor 
JJominal· de 20(1$01•() P,trla nmn. de accordo com a resolução da 
a"St>tllhl·h ger:r l d·• ~,, .. ,.i, •!li~ta,.; !'•'" l[.<:lll:t no dia '27 dt) outubro 
(l!'O.'\Í!llfll p:.t~Sado. 

I) :\Ii!1isll'O de r-:~tadl' "''Ô ="·':!<•f"Í '·" •la Induqri;1, Viaçito e 
OIJras PuiJiícas as.-im u !';tça exeent 1 r. 

C:1pital Fe•l•~ral. 2tj de janriro d·~ J:--:•.1::. :)"da l{epnhlic;t. 

FLn!:!.\X<l PEIXOTtJ, 

DECitET•1 :-;. 12:í0- 1•!: ·:1 r>•: .t.\:\!·:rr:o l>E 18~11 

''/•·1:~...:. 

U Vice-Pt•esidt'nl·' da l~t~pui•li.·.> .;,, !~-!;"(.'~ l'ni•lo . .; tlo Brazil 
resolve decrd" t· o ~cgnin te: 

.\rtigo unh~o. Fif'a ct'•3ado zw comarca de lt:1coatiara, no 
Esta•lo rio Am::?nna~. um kttalh:t•> de guardas nacionaos do 
sen·i1:o da reserv;t, 'JII•l ser:i <'r:.:;tni~·H!o nos dbt!'ictos d;t mesma 
~~om:n·ca, com •tn:ttn companltia~ e a do,;:;ig-nação de :í"; l'•'•·ogadns 
as •lisposiçC!es em c.mtrn!'Ío. · 

l'apital Feder·al, :JJ rle janeit·o d·~ !S•J::, 5' Lia Republica. 

fi.:lfliA:\"0 f'EIXPTO. 

Fc,·.zundo Lobo. 
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DECRETO N. 1251 - DE 31 DE .JAXEIRO DE 1893 

Cr.~:t u:n b::tt~lhão de g-uardas nacionaes •lo servi~·) Ua re!llt::>rnt n~ !'()m~rc:l. de 

Labrea. no Esta•1o •lo1 .\.ma7.oiHts. 

O \'ic8-Presideute da Republica dos Estados Coi,los do Hrazil 
resu!Yo decmtar o seguinte: 

Artigo unicn. Fica ct'eado na comarca de Labre.t, no E,:t;,r!o 
do Alll~\zonas, um batalhão de guardas nacionaes do sct·viçtl rLt 
resern1, com qnatt·o companhias e a <lesigtHl•:ão rio Ü", que :'Ot\L 
organisado nos distl'ictos rht mesma comar·ea; re\·o!_!·:\lla.; as :];-;
posições em contrario. 

Capital FeLlet•al, 31 de janeiro de !803, 5" ,1:\ Repn 1,1ic:•. 

FLl)P.l.\).'1) PEJXOTllo 

DEC!lETO ~. 1252 - DE 31 DE HXE!r.o !>!: 1803 

Alt,ra ,, d>.:p '"til t:•) par::t,!:.;r:tpho unic•) dr) art tV oi l !'•~;.;:!la ~!•·:tt • :111 1.1~;\:'' 1•) 

d~~cret.) n. s:t,; ol·~ 2'·1 d.~ jtlll~l•) tle 1''. 1 ~. 

o \'ke-Prcsi<lente rla Republica rios i<:starlos Cni,Jo,: 'lo Bt•nil, 
atten•lenrlo no) r]lt·~ expoz o dircctor ;.:·era! interino d.t. A,,;,t·>n••i:t. 
M·~dico-Lc:!nl •lo .\lienados, 

Decreta: 

Art. l. n O concurso de CJUe. na conformiLLlrle d''~ ai' h. ltl '' •i"l 
do regulamento annexo ao decreto n. 8\Jfi de :!'.J d·' jrm!Jo ,[,1 
1892, depend·~ o provimento dos logures de ruerlico da .bsistl!ll''ia, 
consistirá em pt·ov.ts escripta, oral e pratica sohre <iS nwtcria,; rl:t 
cadeira de clinica psychiatrica e molestias nervosas ria~ Fantl
dades de i\ledicimt da Repub!ic:l, e em arguição soiJt'e os assnm
ptos d:Js dua~ pt'imeiras provas, feita pelos membros da commi:.:-<ão 
examinadora. 

Servirão de examinadot·es tres lent·~s eatherlraticos do sr'ienci:'~ 
medic:ts da 1-'acnltlade de Medicina, do Rio rio .laneit'•l. tiradn.-; ú 
sorte, e um m 1rlico da .\ssistench, dBsig-narlo p ·lo •lirecto!', rpw 
pl'esidirá o concurso. ' 

Art. 2. u Em m~tr·ucçõe,; eweciae.>, organisatlas p~la Dit·ectol'i:t 
Geral tla Assistencia e appro,-adas pelo Governo, se regular:\ o 
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processo! do concurso, em que se olJscrvarão as dispo~ições vi
gente~, f!Ue forem ajlplicaveis, relativas ao provimento do logar 
d•J :;nl,,tituto da C[Vleir;t de clinic<t psychiatric:t e moles! ias ner
vosas das Faculdade>! de Me lieina. 

:\rt. 3." Fica :dtera•lo, ne~tn c0nformi•la•le, o para,zrapho uni co 
<lll c.Ua•lo art. IG do rei!ulamentn elo 2tl da junho de IRP2. 

C;tpital Federal, :31 •l•J .iath'ir" •Je 18\J:l, ~,o da 1-tepuhlica. 

FLORL\:\'0 PEIXOTO. 

Fernn11do Lavo. 

U \ ic,3-l'rcsid,,ntc ,];, í~epu!,]j,·:t ~!n< _E~I:Idt.s l'nHo~ do B1·azil,'
1 

nttendentlo no que 1'• 'lw:•r•·t·:,In :1" dJredn!·J:\S d"s H:J!H'IlS d 
J:razil e ria [{epuldica <J .. , I·:,t:"I~!~ l'nidcs do B!·:,zil, repre~~m
t 11!:1~ 1 elo.; r~·s]"~··th··~s 111 e,j.J,·Ptcs. re!'n[ye appr.,Y<~r, com as 
alt ·!'«•;~~.,--_, :d'·'h<:• indic.,tl""· n< ... t:~tut .. .; d,, llanc~' da J:epttblica 
d" H:·:tzil, ·~11·' S••J'Ú nJ·.:.::,Iri• ~~~~· ; .-•l:t fn<i·' do~ d""' ;·pl'erirlos 
I,an,·.-~~. r·Jn \·irlq·!•.· .:~. d. ~·~···!" 11. I lf'oi •le li .],. dezembro 
Úl' I.SV:!: 

.\rt. X."- ~uJ, ... titn:·lll- ·· 1111 !!. ,la~ J·aL,Yltl~ (I llJ(•di~lntn Jlre
sl.t·;:i.o de rnnd·~" 111l :.:~11 :1!1li:~ ·• ;~,·l:t' "'!CIJ:nt,:·-:- 'lledíante 
Jll~~via pre-,ta,;ào d1.~ fnndo..; . 

. \J't. Jlj .. - Sni<:;titn:llll-:'•! :h p:1lUVI'.lS « S<'I'Ú ciJ tllJ:tdo pela 
tlil·ect .. ri<~ "!"'!"~ :Ps-nini•!S:- o'I'J'it ,·lt;lltJ:tdo p~ .. I~J prc.;id:Jlllü. 

Art. li.- Snp]'I'ilil:tllHi'' (1~ n,. :! , ;,·~c (ri. 
,\rt. 21.- Sn!J.,tilu•nl-''' n" 11 . .'\' :1~ i'al;rn·n.; <<rp1c r~n·,•m no

meados pela dircctoria >>pela.- ''';,!'uintc~:- 'IUJ forci!I nonwtvlos 
por elle. 

Snb~titua-'e a •lispo:;iç·iio dn n. I I pela ;:egninte :- :\omear: 
Llcmit ti r·, 111ul tal' e SllSJ'e!ltll'l' os em(•l'f gado~ dn lJ:i\lCO, mnr 
cnr-lhes os Yencimentos e as li:lii',':IS que Úi'YCill prc·star, tlxnr n 
rpwdt·o dos m.:~mos emp1·cgado.; e c0n::;titnir mamla tnrio,.; IJU~ 
repre.;entem o banco em Juizo ou r.-n·a úelle, nm·ida a diredoria. 

A"crcscente·se:- N. 12. !lbtribuir entre os rlircciPresoser
Yi·;·o e Pxperliente rias dif1'erent.·s >:ecções, ouvindo a dírectoria, 
bem como qual;:;uer serYiço extraordirw.rio. 

Art. 24,- ~nbstitna-se pelo ~e,zuinte :-Os memLros da dire
ctoria terão os hmwrarios úe tr-lnta contos de réis <80:000$) e 
o presidente os de cincoenta contos de réis (500:00~), rngosem 
JH'I'Stações memaes. 
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Art. 57.- Substitua-se pelo seguinte:- As notas da antiga 
emissão do Banco do Brazil contiuuarão a ~cr resgatada:;, nos 
termo~ das disrosiçües actualmente em vigor. 

Art. 80. -Supprima-se a palavra c opportunr~m•mte :~~>. 
O Ministro de Estado dos Negoeios da Fazenda assim o faça 

cxecubr. 
Capital Fétler,ll, :;I de janeiro de IS<:n, tJo da H.cpnblica. 

Estatutos do Banco da Rcpublica do Brazil 

Tl1TLO I 

OrtG.\NIS.\1.'.10 

Art. I. o O lhneo do B:·:uil c o Ban:~o Lhl l~cpnhlic.1 tio~ E~
tados Ctülo~ •lu lkazil, Pre:Hlo~ pelos decretos ns. 12:::: d•· :n de 
:1g••,;tu de J:<,:l c 115~ d" de 7 dczemiJt'o •lu !>~!lU, f'IIIliklll-:':•' um 
uma ~,·, so•:ierL11le ;~tJOuyma, >oba flcnominaç'<tO de Hauro da lte
pul,Jic:t do BI·azil, na confor·miuadc tia delibm·ação das [ISSL'Iiild·:·as 
gern··,; rle seus acci"nistas, reali"adas a 2G do dezembro ultimo 
e i de janeiro de 18\:U, e Jo decretou. IIG7 de li de •.CZL'II!i•ro 
de 18~1:2. 

Al't. 2." São inr.'OI'porado' ao Banco da Repnhlica do Br~tzi I os 
l:ens, dil'eito,;, :.ll'(ões e os respoctivm encnrgo:;, onu,; e rcspon
S>1bilirlade, !]no constituem todo o nclivo c p:1ssivo do Hanco do 
Brnzil e riD Hc1nc·o d;1 I{<'J>Uhlica 1lns Estarlus L:nirlü~ rlo Brazil; 
e l!em assim iJS direito.;, pr·ivilPgio;; e iscuçõ .. s qur· a estes l•:111co-: 
ft•rern concedidos por leis, decretos e acto" dos poderes IPgi~la
tivo o t·xecutivo, IJUe não se oppuzercm ús di~posú;i'í"~ do d•'•Tdo 
u. IIG7 de 17 de deztmllJro de 1892. 

AI't. :L" A sórle e o 1\lro .im'illrco tio hanco são ne;;t:t ci1Ltde 
do Wo de Janei!'o. 

Art. 4." O prnzode du!'ação do Lanco e de GO nnnos, conl:ldos 
da data do decreto que approvar os presentes estatutos, c po
de!'á ser prorogado com autori~ação do Governo. 

Art. 5. 0 O banco terá uma agencia em Londres e nas capitaes 
dos E><tados em que existem bancos de emissão, tlcando a dire
ctoria autoris:1da a estabelecer outras nas cillades da Europa, da 
America e dos Estados da l{epuiJ!ica do Brazil, logo qu,• r·~ ·o
nheça a necef:s!d.tde ou vnnt[\gem de sua crcação. 
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TITULO II 

CAPITAL E ACÇÕES 

Art. 1)." O c~tpit:d inicial do lmnco é de l9t).000:000!'!, assim 
cr•notituido: 

lf:i5.000 acç•j•;; olo Banro <lo Drazil, tlo valor nominnl de :.?00::; 
c~vla uma. já ini•':.:Tad;t~, r•opr··:sentando :n.oou:(·oo~ouo; 

:1:~5.000 acçtie:-- do tw~~Jno banco e do Dlt~snto valor, cou1 
:-,o ',ó realisado~. repr••,.;entantlo tii .IHJO:UUU$000. 

!.fH)i).I_HIO ue ;tl~l .. ,-.. ,s do llanr•) da l~··puiJliea uos E~ta•los Cni,lo:; 
do Bmzil, do Y;tior· ""mirr·d de :!01!,;; c.tda um~. :•~ l]tLtes Jicam 
p•dut.id:'' a 4:;n _1)111! ae'J"!' in te:.:-f'a·la~ rio !ltJ\·o hall<'O, do r;tlor 
li• min~tl de 21)11.-::cada illll:t. l'C'pl·.;!SE'Ill;tlld•l 9Lt.I)IIÜ:I11li)SI)I)'), 

.\rt. i. 0 I) Cfl.pilal a qn•" ,;e r·,~rerc u artigo a11ter·ior s•Jrá rerln
zid<>. dentro 'l•J prazo"'' ~··i~ t11czes, :1 J:íO.UO<t:tl''''~- r•JJ'l'esen
t:1•l•'~ por· i5ti.IJ0'1 aeç·üe~, toda,.; norninati\';b, d<> valor nomin:d 
de :.!UO.S carJa uma, npm·:mdo-'lt3 a redneçiio pel;t awnrti-'<l<;iio rias 
ac·;••rs inlt:gr~H!a;;, l]llc o h;1nco tlca autorisado a r·eceher 0111 
j>a:.:·;l!IJ0lll0 de divirta~. 

!:i 1. 0 .\'; 3:35.0•.HJ arçül':l, co!!l :-)IJ '; o;umenle do cnpilal rrali•r~do, 
,er·ão int·~gTa•la~ pelo~ re~pedivo~ po~snidore~. <Jmlll•lo a dire
cto:·ia julg-ar ll<'Ce:;' 'rio c conveniente aos intere~3e~ do hanc:o. 
,\,chamadas. pur·•~m, d:l c:tpital :;erão feitas co111 a ,-j,o pt·r~I'Ío de 
::t) <lia:l e não poderão exceder de lO% do Yalor de eada acção. 

§ 2," 0:; a~cirl!listas 1Jll'3 deix:tl'l~!ll de reali~«l' :1s rc~pL•ctiYa'i 
~ntradas no Jrrazo <~tmnnci;~do pagar:io pela m<n·a os jm·os drJ 
I ·:; ao mez. 

§ :}."Decor-ridos 6•! rlhs do ter·mo <laqnelle prazo, o IJ3JlCO 1(trit 
rr"•nder em !••iliio as acr;i'l "" p0r· <~onta r? risco •Ir• '"" dnno. oiJ
~·~r'\.<td;tS ;IS di:'/'n:-;il;ü·~...: preser·ipt:l~ J!(l.~ :trt~. :::;c :!! 1ln der?r1:tll 
11,4:ll,dr;-!d•;_jnllw<lc JS~l. -

~ l. · ,\~ aeçíi·.e• S•J!'iio nnmin•• ti•as e a tr':\~lsfcrencia operar-se 
'r' I''''' tenw•. la \Ta do no !in·o compctC'rltc, a~~i.~·nndo pelO 
<'·'·l··nt·• e pr~I·J <'tJ,;sionario. "11 ~c)tb pror•ur;túnr·e,; h:htantes e 
1·· !tl sec:r·et<H'ir.> r(r) banco. 

~ 5:• As acçües ~iio iudi,-isiHds com relnç-ãL• ao i•;1!1CO, r11Je ~·! 
~·w·on hece um pr.Jpr·ietar·io pn ra cada ac•:iin. 

TI1TLO III 

OPER.\ÇÕES 

Art. ~-" Co~mo banco •le erni:<sii·J, depo~ito;; () tle,;contos, s:io 
op•:ra•:ões dn hanco: 

I·', emittir notas ou bilhetes ao prwtaolor e á Yista, c.•nYersiveis 
em moeda metallica. na raziio do duplo do l•ttr·o •tn•.l hon\·er 
'-'~~posihvln ern c:tixa ; 
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2", unificar as emissões bancarias, substituindo por notas suas, 
do mesmo typo, as dos bancos emissores existentes, no prazo elo 
12 mezes, que poderá ser prorogado pelo Governo; 

3", pro0eder ao resgate ou substituição do papel-moeda d11. 
União e incumbir-se do serviço da elivitla interna nacional, 
meeleante os termos e condições que n.ccordar eom o 1 :ove!'no ; 

4", receber o;; sn.lelos que o The,;ouro Federal depositar em 
conta corrente. fazendo-lhe os a<leantamento" ele qne carecPr, 
nos termos do art. 11 do decreto n. llG7 ele 17 de tlr'mml,ru 
tlc 18!12; 

5", receber dinheiro em conta corrente ele movimento e [")r 
letras ao portador ou nomin:ltiva,:, :1 prazo u;io inkl'ior ·1·: 
GO clías. 

No C;\SO de corrida por parte clns clepo~itant··s em cont:l cor
rente, par:1 retirada immediata das ']nantiil~ cont:adas ao banco, 
porlerá est~~ p:~gal-as pot• letrns que vençam o In•:sieio juro, 
clivirlidas em seis series, correspondentes ás datas em fJ ne tiv,Jrem 
~ido exigidos os pngnmentos, e resgata v eis quinzen:11Inet1t>~, ele 
modo f]llC no prazo cle 90 dhb c"te>ja restabe!Pr;iclo o pn;:anwntu 
:·t vista ; 

G0
, receLet' em deposito, mediant•J c"mnn~~iln. dinheir,l, titnlo~ 

de credito, metaes e peel!'ao> pl'eeiosa..:, jni:1~. oaro ~~ pr<~ta (~!ll 
hai-ras, cnjo valor será estiu:aclo ele nc:coi·,[o c:c::1 :t ad:niil:,dra,:;l, 
elo banco; 

7°, descontar letras de cambio, eb terr::1 e nntrn~ titulo~ cnm
merciiles, á or<lem e a prazo não cxcerlente de quatro nwze~, 
garantidas no menos por rlnfls tirm:t.; ele pe.;son" not,riamcnte 
abonaelas e ela praç:t do Rio ,Je .Janeiro; e IJeJ!ll assim ,[,Jscuntar 
escripto:> elas Alfandegas, bilhetes do The~oul'O, crwteJlas rb Ca-;·1 
dít .l\loeda e letras das JJrJIC!!acia;; elos E~t;,do-< ela [~e·pnl·lk<~, 1"1.
gaveis nest::1 Capital. 

Por exccpção podet·ão se!' descontada" lett·as g:1rantidas JIOI' 
elnn~ lii·mas. senclo apenns uma thl\::ts resi•blnl•) n~;:ta Capitnl, 
nii.o poelendo, porém, a importnncia tutal e\n,; cle-:c"nto-< cl•.·stec 
titul0,; C'Xceeler de 8% do capital elo bnuco; 

8", liquitlar, eom poderes ele tr';ll!,.,ig-ir. liS C'.<lllti·ac·tos l'·':llis:~rlo~ 
pela,; secçüe~ h~·pothec:Jria e :l[ê.Tie:nla do lbnce• elo llri1Zil ,, dn 
IJanco da [{epnblica dos Estado~ l'ni,l·:>~ do Brazil ; 

eJo, contract:1r rom os Go\·er-nos, c!~\ l'niiio, •10:' E~t:<d' s 1>11 do 
Dh;trieto [•'erler:d, f]Hac·squer uperae;eies : sel'\'it•-llle::; ele intCJt'
mediario pam o movimento de f1mdos nos met·cados !lae·ion:ll':; 
ou estrangeiros, conotituimlo-se sen banqneiro ou azente \inan
ceiro ; e lança1· emprestimns pot• cont~. delle,.,, c.le coi~I[>anhi;~.;; on 
ele emprezas acreditadas ; 

lO, subscrever, comprar e vendi}!'. por cont:\ pt•opl"Ía ou elo 
outt·em: iitnl,ls cb divida pul,Jica eh1 T'nião, dos Estado>' :>11 do 
Districto Fe>leml ; mctaes precio,-os; olJt"ig,,çüe~ dr~ COlllJ~'Inhh~ 
on emprezas i e bem assim etrectnai' cobt•ane;ns e [':l.!.!"<Uu<·nto<, 
porlenclo encarregar-se, por conta de terceiro, me,rliante pre
stação rle fnndos ou garantia, ele 'lnaesejuer oper;~e;ii<JS klllt:" 1 h~. 
que os preseutes 'lstatutos não prohibam i 
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I I, realiza.r operaçües de cuniJio, por conta propria ou alheia, 
COI!l :1s p:·aç ts uacionae;; on estrangeiras; move1· fundos de um tS 
]J.l r.t outras c concer:l·)l', mediante g-arantia, cartas r! e creJito 
~obre as mesmas praças ; 

12, eniJll'estar a pram, r1ue não exe0rlrr 1le "eis mezes, por letras 
ou cuntas correntes, ~o\rrf) penllor : 

rr) de onro e prata, C· om ;ti" ti:u~nto •lt' In 'ó ,Jq >:>lor verificado 
pdo contraste ; 

/,)de titulos da di1·ír!a puiJlic • •la l'nião, com abatimento de 
f• ~í do re:ip•}divo valot· nomin ti, ou •bt cotaç.lo, si e-;tiverem 
aktixo do p:u·; de •llll'•J e J•l'.tt:t amoerl:tdos, pelo valor dn p·vlrão 
le!.·,~l ; de titulu;; •h di \'ida''"' J:,tadus com o a h ttiluenlu I]Ue 
fOI' eon \·,~ncionarlo ; 

'J rJ,~ JJJei'cadrJ!•ia,; '1'1•1 n:I·J ~··iam de J'acil tlelerioraç-ão, com 
altati:u·;ntu, nu minilll''· ,J., :,::-, ·,; rir• ti lu lo:; eomJllf)l'Ciae.,; com 
:tf•.ttiiJII'JÜtl ,J,~ ::'J ·; 1111 IJ!Í!lilll·1; 

''i d•J dLtmanto,, con1 ;tl..,tini''lll,l d•J 'ítJ ~'· no minimo, do 
Yitl•)r em fjlll! f,>J'r~JJJ e ;fim:uln~ 1"'1' (J'.ll'itos !lOIJJr?adrJ~ peLt admi
lli-'lt·a•;:lo ; 

··)de :tcçi'íe.,; •3 olll'iga•;·'J,:,; (.!e/•,·.~t1';·,·sr de companhias ou em
prez:t-;, (jlle tenlram n r~3~l'<:'~liwo valor integ-e,1do, cnm aiJati
rn••nto de'! ";. no minimo, de "·n 1·a!or nominal ou da cotaçil.o, 
si r·~l;t fl)l' inf••rirJJ' ;lfJll'.'!l ''· .\ S-''Jllll:l total do~ emprestimos, 
e:n c·ont:ts f'rltTr!fllr•:; ~;u•.tnti~!il:; P''l' !J''Ilhnr "" lllé'I'Cadot'Ías, 
fil11lns c~)rn:uer·ei;IP:-:.. :1e,:r)f'' f! 0 11•:·i!!il~:t"ls itl,·l~~·,•t,,,., ... ,J tJ,~ corn
Jniiiti t-i tJII C!Jij>I'r•/;t..;, rrio p·J.!,JJ·it exce·l••r d•J :!ti ~ó do c:tpit:d do 
h:t!l'~u, ne!l! p~•d"J':Í.r) ~e1· 1·~~ .,_.J.j,!a·.; ·-~nt peu1!1.,!' ai_'Çt1e..; do tl'l1a 

c"''iJ'''.llltia ur1 ciit)H'IJ/.<~, .l"' •J~~<t·:' nuu 'Jllinh pal'le .h exbta 
~Ul t!ilt!C':1n 110 1 un~~~) . 

. \r!. 'u." O iJa!lC.r> po·.lcr:'. r:•X•ql!it• o p·•niiot• CJII,l!Jr!o o 8illpt·e
still1,J ll:tl) f,)!' J>il:.!'" <'111 '"li lr•IJ·l!li'';Jf<J, fH'•)(~r:rlentf·l dll IIW~lllO 
mo lo ~o:n o,; ti!nl•>', •·JJjn ,-,1! •i' 11> :n·~l'r'.1rlo ,J.:~c·~I' r!:l•]tlr1lle por 
qn·· hun\·{~r··~rn ...:jd,l d.11l1•...: ·~lll :..:o~r;trJti:t, de..;de q111: O"' dH\·ed,,t•c):; 
ll:!rr !••/' rf\'II'<'IIJ .r.-; I' tllr,'<~ '' •ln;J! I'" rJ,, J>I'·IZ 1 f/li<~ i!tn~ /'o!' IIJ<Jl

~·:t·fo. 1·::--t:t di.'jlo.-;il;t1,, "'~' ;.1 iih·~ri Lt ~~:11 t,•tfo, O-) conlr.tetu::; 
,\r·t. !11. Siiu ''\Jl!'··~S:IIIICIII•· j'i'll!iil•i.Ja-; ft' ~e!,!·niut<> . .; llj>••J'a(ÜP~: 
J··, c~Hnprar. d~· •'••!Jl:t jll'·lfl! i·' 1111 ;t····~'it:tl' ~~I!l ean,)·;t._~, ;1:' ac :\, ·~ 

du J>I'O[ll'iO U!tllr'll; 

:!•, •!•!.,;contai' lefms rru !itn!o-; F:III 'l'le .:ejam respuns:tYeis 
memlrr•>s da direc!!)J'Í<\, do <'•>Ihellw lbcal ou empre.~·ados tio 
I.Jaucu, não sendo ig-ua!III01llc put•mitti<la ']ll:drpwr ontra opc
J'.tção, da •Jual pt•ovenlta a ro~['nns,tl>i!idrtde delles pu·a com o 
IJanr~o ; 

::•, :J<:ceitar· em canção titii!o~ d•' companhias ou emp1·ezas, que 
n;-to tenham o ro,pecti~·o ,·alor integrado e catação real na bolsa; 

4", ~~ontractar, por f]Uall]net' titn[nrpte seja, com firma ou 
indi vidno fJUO ,já tivl3r les·ulo n b:uwn "ll pl'Ocedi<lo de nlit fé em 
tr·a n-;ac<:ão f'Olll o mesmo kmco ; 

.:;a, sul"crevei', por conta prcpria, acçues tie companhias ou 
{'Jnprezao; ; 

na, as~nmir· J'r)SpnnsabiJi,Ja•le em negociações •le segn!'o. 
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Art. li. A administração organisara o cadastro das nrmas 
que poderão sei' admittidas em transacções, fixando o credito de 
cada uma. Este cadastro será revisto semestralmente. 

Art. 12. O movimento ou expediente das operações do hanco 
sera distribuído pelas seguintes secç>ões : 

1>, de emissão ; 
2a, de serviço ti•~ divida interna naciou~tl c do resgate tio papel-

moeda da Uniilo ; 
;)a, •le depo-;itos c descontos ; 
4•, de camhios ; 
5" •le anxilios :is indnstrias c li•1uidnção da carteir<t liypotli,,

car·i:l. ; 
f.i", •I e agencias ; 
1•, •I·~ cobran~~as e li'luidações. 

TITULO IV 

AD!III:\ I€TRAÇ.\O 

Art. 13. A ndministração tio banco e exerchla por um:t uire
ctori::t compost[l de nove membros, dos quac~ o pr·esi•lcnte, o vice
presidente e um director são de nomeaç-ão do govemo, e os outr·os 
seis do eleiç-ão qnatriennal, em a~semiJiéa g-eral olos acciuni~las, 
vor maior·ia ah~oluta •le votos, podendo ser reeleitos. 

Os membr·os da directori;~, de n•;meação o! o norer·no, exerccriio 
os cargos •lnrante o tempo do mandato dos demab dir·e~torcs. 

~ I." Si no pr·imeir·o escr·utinio da eleir;ão dos dir·ector·••s não 
hou>er maio!'ia absoluta, pl'occder-se-h;t a segundo entre os 
candidatos m·ds v•1tados em numero dnplr1 rln-; rpr•· ti n•r·en1 ·k 
O'•·r eleito~. 

~ 2." Em e1o;o de ornpate, de que resnlto ficai' algunr e:o<•·lnidn, 
proceder-se-lia a rwvo oserntinio entre os rpre ti t··~rem ul•tiolo 
ignal numero de Yntos. 
' ~:\.o ~o seQI!lldo <'S•·r·ntiuio hastar·it a mai .. ria r·•;lali1·a de 1 "'''~ 
p;tra d••sig-na'r· o~ e ln i tos. 

~ 4." O secretar·io ria directuria serit el ·ito l'"~' ,~,t;t de •:Btr•· us 
s~?u:; memlwos. 

os:dir·ecto!'e~ eleitos não poderão entl'ar em <'Xel'cicio sem pns
suirem e caucionarem ao banco 200 aeções cada um. A c:t ução 
ser·ú feita por termo no livr·o do regbtro e vigor.1r;\ r•mquanto 
•lurarem :ts J'unrç-Cies tio cargo e até approvaç:lo das conta~ d 1 

ultimo anuo em que hou\·er·em servido. 
Art. l·L Não poderão ser directores os qun uão potlem enm

mcrciar, nem servir conjunctarnente nscendentes e de.,cendent,•s, 
ir·mãos, seus allins nos nw;;mos gritos e os so,:io~ da mes111a 
tinna. · 

§ I." Recahindo a escolha r la assembléa em pesó'oas entre ns 
f[llaes se dê f[nalqner dos impedimentos mencionados na Sl'tnnJ•l:t 
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p:tt·t~ •lo .1rtig-o anterior. seril declarada nullu a eleição do menos 
Yotaao, proct:Jdendo-se e'.H ,;eg-nida a nova eleição para completar 
,, nmnero dos f]lle th·el"~<ll1 de :-;et· eleitos. 

~ :2. • Quando houver ignal•lrde de votos, decidirá a SOl'te. 
;\l't. 15. Os nwmbros eleitos tla rlirectoria que deixarem, sem 

c·a11sa, •ltl ex•~r·c •r a~ re•j•<>c·tiYas rnucç013s por mai:; de trinta dias, 
,.;•:rito con:;i,J~r,t•ln~ r·ont•' lc'ndP t·e~igna•lo o carg-o, salvo o caso 
de licenç•t, 'Jtle Ih·.·~ J•u•ler:t sei' concérli•lot, at ·. scb mezes, pela 
rlirectoria. 

At"t. IG. No impe•liluento t<>utporario de qualqnet• tlirector 
t>leito, "U no cas" ·!e r·.:nnncia c•n fallecim·~nto, ser:'t chamado 
p:la •liJ•edoria u111 .• c.·i.>ni~ta par\t preencher a vaga, até que se 
iq•I'•'~etlt•~ o ,.,nh~titni•l~>. •·li ,..,ia outro eleito peln. assemhlea geral 
dP-; ar:ci•Jni~t.,, •:!JJ ,;•t' p:·iru•JiJ',t n·nniii.o onlinaria. ou extraor
d: ll!\l'Í<l • 

. \rt. 17. Co:np··t,, .t •lire ·lni'ia : 

1", rle\iJ,,.rar ,uJ.re tod"~ o.; nc.a-ncios tlo hanco; 
~o, dhtrii,:1ir •·Iltrc «•ns lll•31!1i·r••s o s••t'\'ÍÇ>l c expetlicnte das 

di ll'er·~ntes sec•:õc•s : 
:':", delihernr ~o!•r•>" •·mi;:;:flo .., sniJstituiçiio dns notas; 
!'·, org-;miS•J' o f'a,Jn.,t:·n :1 'Jll" '"' r•efere o art. li; 
~l', twinear. demi t t! !'. l!Jnl ta r '! snS]H.Jndet· os em preg-aúos do 

1. 11lro, ltHI'f'f\1'-ll!•'- ,-,, >"en;·i:u••ntos e as tianças que t!eYeill 
j•I'PStae. e lJ•'lJl .\S-iJ:J itXil!' o •Jilrt•lro do,; me~mos •'lllpregarlos; 

G'\ ex;nniuaJ' ·: :q~l~!'•_IY tJ' (:...: !.:\l;lll('"tc•::; ttlen::\a{\S c o"' IJalan'"~os 
annun.es: 

7", rc li;.:·ie, ou,·in•l" ,, ,.,,n•:r·llt" tisca!, o rc.c:nlamento interno 
•· rhr-lhe execnçii·l : 

H", wat·car. ondn•l·· o c •ll-iPJlw ti:3c~ll, o •Ji\'i•Jenrlo seme:;tral; 
\1", J•r•nnon!:'. pn!' m•·i••-; anliganlis on por co:npromi;;so ar

Litr;tl. a nltinnç:io d.t.' cnut·:~I:•<J•"-'i •JllC ,:e ~n,;cilarent entro o 
I anc.1 e o.; seu~ d(~Y("IrJ!'(•.; (In t·1'.·eirr,:;;; 

lu. c···n~titnii' :ll"ll'l:thri"~ ·J'I'-' l','l'I'·'''lllt~m <l haneo em juizo 
• •li f,·,ra dd !•: ; 

11. •letermin:1!' ,, 'lltXi:::• e o l!linimo da;;: taxas dos d·,~c·•ntto~, 
:k•s empt'e'-'timo~ c •I•) dinl:r>i:o •1ne rccelet· a juros. 

Ad. W. Sfir) rc,~po:tr't\'0i.; ['E"los prejuízos f]llü sobrevierem ao 
banco. tlas upera•;õe' realizada~ com manil"c:;ta, infracção do;.: 
preceitos esta IJelecid"~ 11<:• art. I O e seu~ paragra pho~, o~ mel!! hros 
"'' dirPctorin que a~ lton,-erem approvado ou realisnrlo. 

Art. 1\J. E" dct'·:~o ;~os memlJrO$ d(l. directoria acceitar com
mi:;sii.n, car;fo on c'!!lJ•l·e;.;o ·L~ qnalqnet• natureza, salvo o caso 
ri e expt•ess:t a ulot·i -aç·ií< • da lltr'"J'ta d i:·ectoria, tletcrmin<ula por 
con 1·eniencia do banco. 

Art. ~IJ. ,\. dir•'•?tlll'ia rr>nni:·-se-ha or·rlinariamcnte uma vez 
J·o:· s...rnalla e extl·;wrrlinanatnente ,.:elllpre que o presidente u 
i'l'Il\'f'f:at·, ,,~pnntan•eautentr~, <~11 a P'••li•ln rie qnalqnet· dir·ector. 

llr•li!,eJ·am. estantln ]•l'C~•!Ute;;, o ]>rc<i•.lente e seus rlit·cctores; 
suas resolnçües ;;el'iio consignadas en1 actas 'ninntadaf: pelo tli
recto! -S'JCrl'lario, o qua I as a";;ignar á com o presidente. 
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.\rt. 21. Compete ao presidente : 
I", superintenrler todos os negocias e operações do banco ; 
:? 0 , apresentar á assembléa. geral dos acoionistas, em;:na reunião 

orrlinaria e em nome da administração, o relatorio aunual das 
operações e estado do banco ; 

T, presidir as se;sões da directoria ; 
.t·, executar e fazer executar fielmente estes estatutos, re

!:ulamentu intemo e ús rlecisões da directoria e da ;~sseml•léa 
;!eral: 
· ;>o, convocar extraordinariamente a directoria, sempre que 
julgar convenlente ouvil-a sobre qnaesquer assumptos colJ('('I'
nentes ú administração do banco; 

G', abrit' tola n correspondencia dirigida ao banco. Na :nl
;;cncia ou impedimento do presidente ou do .-ice-presidente. a 
correspon•leucm será aberta por qualquer dos membro~ da dire
ctnria; 

7", a:;si;tnar os balancetes e os balanços que hou.-erem de ser 
publicados e toda a correspondencia do banco ; 

8°, representar o banco em suas relações com terceiros ou 
em Juizo, competindo-lhe a outorga de poderes aos manda
Utf'i.,s que forem nomeados pela dir·ectorm. :\'o impedimento 
•lo pmsidente ou do vice-presidente, o banco por.ler:t ~er repre
~entado em Juizo pelo membrv da directoria 'JLW fur l'OI' r·lle 
d~)~ignado ; 

~"· remetter ao :\Iinisterio da Fazelltla.. e pulJlicar at,> ao dL1 
111 rb ca(l;t mez, conforme o modelo offieial, o IJ:tlancete q•w 
mostre com efareza a:; opei'Uções realisada~ no mez :HJter·iot' e o 
e,;tarlo do activo e passivo do banco no ultimo dia do tllesr:Jo 
Il1eZ ; 

lO. opptir o reto a todas as deliberações da rlirectoria, r1ue se 
nl'et·irem á emissão de notas ou de bnmrs, com :ts ']ll:lr·-; niln ,-e 
~:c,nformar, r:abendo á dir·ectoria recurso para ,, minb!t•o rLL 
iilt.enrla, que der:idiril atina! ; 

li, propô r a nomeaç.ão e demissão rios emprega<lo~. seus .-en('i
lll'Jiltos e tianças, snspendel-os e tomar, pt·ovisorbmente, n~ 
J•l·ovitlenci:lS que .i nlgar neces:;arias ú ordem e policia rln e::'b
lrelecimento . 

. \rt. 22. O pt•csiilcnt'J tem, alem do voto de memlrro •.Lt dir•:
ctoria, o de qualidade. 

Art. 23. O presklente e substituido nas suas fdta~ ou impedi-
m•·ntos tcmporal'ios : 

I o, pelo vice-presidente ; 
:!', pelo director de nomeação do no\·erno ; 
;;o, pelos outro:> membros da !lit·ectorh. nn onlem pot• rplf', 

houverem sido eleitos. 
Art. 24. Os membros da rlirectoria tet'ão o honorario de 

:?0:00!)~ annuacs eada um, pago em prestações mensnes, e o 
pre,;irlente o de -!0:000~000. 

,\lem do honorario, terá a directot'ia I ~; soi!l'e O'l rJh-iden•l"~, 
l'•~parti•lamente entt·e todos os directores. 
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TITPLO V 

<'ONSI·:LICO HSCAJ. 

Art. 25. O banco Í')J·à nm conselho fiscal compnsto •I e seis 
IlJI'lllloros e de snpplentes em igual numero, eleito~ annualmente 
d1: entre o.-; acci•mi~t<tS f!Ue po.-;~uirem, pdo 111<~\l·)S, JIH) ac1:'":s. 

Art. 21J. lncnmhn a1J conselho liscal: 
I •, reunir-se ordinariamente flm ses,;iío, da 'JU:tl lan·::rá ;ICt:J, 

·nma vez por ~emana, para infonnar-O'e Ll1\ sitnar,~;ío do banco, 
inqf\irir ~ohr.: a~ opet·a, . .-,,.)5 dn, ,cemann a nterioJ· I' negocias cor
r<'ll I'S, e <:onsnllar :'IJI>!'I~ 1::; as.;nmptos que lhe t'orc:n ~uhm••ttirlos 
l"'l llirectoria; e Pxtra"r•linari:unrmte, srmpre rp1e o julgar 
ron Yenien t•:. I '<wa. h:1 Y<'I' ~c.;.;·!" kt-<!a a pt·c~I'IIÇ.I de '!lia tro 
!ll•'lll hrus ; 

zo, apresentar em tempo sen parecer sobre as op0ra.;-Ges do 
alllJP. r•ar:t sct• submettido ú assemhJ,•a geral, entregando-o ú. 
:l'!ministra~,:iín, para rJUe esta o f<lÇ:1 publicar com anteeedencia, ; 

:3", dcnuncittl' o~ erros, faltas on ft'UtHles flUO por>entura possa 
licscourir, expomlo a situação do banco e suggerindo as provi
deuci:~s neccssarias : 

4 ', t·onvocar ox!I:aonlina!'i:lmentl) a a~~cmbl,',a geral, qnan,Jo 
cnt••wh ']l!ll occotT~Ill tnotivo.~ nrgentrs ~ gr<~vt'"· 

,\r!. :27, Para o S•'ll inteiru esclareciménto, l•J!'Ú. o conselho 
Ji·;cal '' diJ'1•d•> de flXillltinat' oh lin·os, \"l.·l'ilkar o "'lado da caix:J 
e ,f;t cart··it':t, e rxi~tr •h :ulmini-;tr;lf;<\o toda~ a..: mfurmaçiíes dE 
qn•) pr•·cbar. 

,\ d. ~>J.. t!tnndo c;n:tlrpwr Ilt•:ml.ro do con..:,.Jhn lbeal r.,~i.zn:v 
O C:1i'!.!"", deiX<l.l' de C· >\lijl'll'('('•'r p•)l' l!J:Ii~ de I]Oll~ lllr>WS OU fa[ 
k•·••r, ·••t·:i ,·nnYid:~d·l ]'>!'a" ;;nl·~lilnir o SllJIJll"nt•• iwme·lint• 
eu! \·"!'"· .\ Il<'tllllllll ,,,,, lll·'tlli>t'"' ,; p••r!!!Íitido d··h:m· d 
C\.•)\i' I' l)('t' tJt:d-; 1l·· ti···=' rn··z~~~ :1~ 1'n1HI:·-•.':-- 1!d :::···n cargo, 
qn·•t1do i,I•J :<13 nJdli !1~''· 1)\l!••ndnr-~·:-ha te!-" l'l'·t~nado, :':t!\·o 
l'il'"'l1 1}1• Jil'·etH~·a I'CIIh'l':fjlf:l jH~(n IIH?S\ll() t'Oil~Pl)l!). 

AI't. 2D. ti_..;, IUI)llli.~r~l-i tltl {'nn..:.p}hll :i,c;d YL'IIC'·'.)l;io:) i{\~ Ille!lStl.C 
C<t•la um. 

TITCLO YI 

Ar!. ::o. _\ a~semhlé~t geral SPr:·~ consti!nid:1 prw arl'ioni~t 
Jlüdni·lm·~ls dl' \-inte on llliiÍS nc1;11P,;, insc1·iptns no,; regist1·os 
b;l.nrn, s•'SS-'Ilt:< di:\~. p<"\o nwuo,:, nnt.os da r~unif\o •la '',;'''lllh! 
Q'l \f';_tl. 

'- _\r!. 31. _\ asscmhlü:t geral pod•)rú deliiJ,r·nr, nchan~lo· 
rcnnid•)S arcioni,ta,; 'fllC t·cprcsent•·m, pelo Hwno•, a ~'JI!:\1 ta p<ll 
dL' C<lf>Í!ai ""l'ÍaJ. 
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Paragrapho unico. Si no dia designado este numero nlío se 
reunir, nov:t rnuni5o St!·:.· ~onvo<'.tda, com antecipação ue cinco 
dias, por annuncios nos jot'naes, declarando-se que na segunda 
reunião se deliberará, qualquer que seja a somma do capital 
represeutarlo pelos accionistns presentes. 

,\rt. 32. Qunndo a convocação tiver por ohjecto algum dos 
casos pre\·istos no art. 6° do decreto n. 164, de 17 de janeiro 
de 1890, a assembléa geral só poderã deliberar achando-se re
unidos accionistas que representem, !pelo menos, olous terços tio 
capital social. 

§ 1. 0 Si nem na primeira nem na segunda convocação compa
recer o numero requerido de accionistas, far-se-ha terceirn, por 
annuncios e pvr cai·tas, aos que residirem na çi1laue <lo H.io ue 
Janeiro, declarando-se que a assemiJléa poderá deliberar valilla
mente, qual que!' que seja o capital repre,entado pelos nccionis
tas que comparecerem. 

§ 2. o A 2a e 3' convocações serão feitas com antcce1lencia pelo 
menos de tr·es dhs. 

Ar·t. :33. Podem Yotar na nssemiJl,>a g-et·al os accionbt:ls 'Jil'l 
tiverrlll transferido suas ac1;õt~S a tl'rceiros, em ca11ção. 

Art. 34. Cinco dias. pelo menos, antes da reuniãll ria a"'''m-
lrl•h geral lir'PI'Ú ;.u::-pen~a a t!•;tnsf'et·encia das ncçêícs • 

• \rt. :J.í. Serão adllliltir\os a Yotar na assemlrléa geral : 
1", o tutor pelo tutelado e o cm·ador pelo cnmtolado : 
2°, D llHol'irlo po1· cabeça U;t mulher e o~ paes pelo,; tilho;; me

nores ; 
3", o soei o 1lo fi!•m:t commercial, pela mesma ; 
·1", o rl:'presentau te 1ht administração de Súcieuatlc anonyma on 

corpora~·ão; 
5°, o iunutal'iante pdo aceryo pi'O indir'so; 
6', os s.rudicos pelas massas falliolas. 
§ I .0 P:ora a eleição dos membro;; da administração do uanc,J e 

do conselho tJ,cnl, bem como pam todas ns deliberações em ns
sembléct geral or,(inaria, ou extraordinaria, são arlmittidos votos 
por pr·ocurnçãn, comtnnto que seja esta outor·gada a accionista 
que não seja 1nrm1bt·o da dírectoria nem do conselho fiscal. 

§ 2." .As procnmções deverão conter poderes especiaes. 
§ :J.o Tanto as procnraÇ'ões, ue que tratam o~ paragra1•IIOS 

nutecedentes, como os documeutos com que pr·ovem a sua quali
dade as pessoas comprehent!idas nos ns. 1 a 6 deste artigo, <levem 
ser entregues na secr·et:oria do banco tres dias, pelo menos, antes 
da reuniilo da as~embléa e terão vigor somente ate 31 de março 
do anno suiJsefJuente. 

Art. 36. Os membros da atlmínistrnçilo não poderão votar 
sobre os lmlanço~. inventarios e contas quo prest<u·em, nem os 
do conselho thcal sobre sens pareceres. 

Art. :l7. Quando .-o tr:~tai' da eleição de membros da adminio>
traç5o on do C'Ons· lho tlscal. hem como de altel'ação 1lns estatutos 
ou da liquidação do 1 anco, os votos ser·ão por escrutinio secreto, 
contados na. r;ltão de um por vint<! acções, mas nenhum accionis-

Podet· Executivo 1SD3 ::; 
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t::t terá maisde 200 votos, q1talquel' que SP-ja o numero de noções 
quoJ represente, proprias ou alhei:ts : to:la::; as outras votações 
serão per c'! pita, sah·o rc~ol ução em contl'<trio da assemblea 
!!cra.l. 
· .\ rt. :3g. (H aeeinni~las q•w pos;;11irem menos 1le vinte acções 
po<lnm ::tssistit• ás sc~siíe~ da a":-;3m1,!é~l f:el'.li e disc11tir, ma;; sem 
,[irei to de votar. 

,\rt. 3\J. Compete it ~ssemblea g-er,l!: 

l". :ütet';tl' o rcful'il.ar "' e~Lttutos do banco, snbmottel-c>s ú. 
::tpprova~ão do tlo1·eJno; 

?'', delJlJer::tr -oln·,• "" <"··:llll•l~ [·t·esta•las annnalmcnte pela ad
minic:tm,;ão ; 

:J•, e!eget'f!'t:lll'Í•'Wiallll"lil,, s· .. h mcmbr<J~ da <liroctoria e an
n:tahrwnto o,; do c''ll~t.dli•) tis~ d ; 

-P, deliheJ•at• ,;oht··-~ ll!•lo qne for ,Jo intere~se 1ln banco e nito 
estiver expt·e~s nnente co:nm•Jlti.lo :·t :Himinislraç'io . 

. \rt. -tO. A ass• ·muló t g·,•r:tl l'i)llll i t'-se-ha ot·di n •l'inmen te no 
m0z do abril e extraort.lin~~l'iamente no~ l\tSos ~ug!!inte:>: 

1", quan,lo :t sua r.m11iit•J for requeri<la por nnmero de accio
nish;;, cujas acções l'ul'l\Jelll ao menus um quinto do l'UJHlo do 
capital 1\o banco ; 

:.!·>, quando a ,Jircct•JL'Ín .inlg:w necessario; 
:;·, fJilltn•lo o con-;elho li;,cal onten<l 'l' qnc oceorrem motivos 

:;I·a.vcs c nrg.mtes t'm·a n con1·oc.<<;ito. 
,:; \." 1\as sessões cxtt·aorc.linaria;•, n asseml,]ú,, geral ~!1 po<lerá 

ti·atar do objecto par<' que lwuver si<lo convoca.•ht. 
~ 2. 0 

.\. coiHOc tÇiio onlinarin ~en\ feita por annuncio publicado 
no•' .iornaes, pelo menos J~, ,_li ,;;antes do indicado pam a reunião, 
e n oxtmordinaria, com cinco dias <le antece .lencia. 

§ 3. 0 o a'ccionista '''<:rr·y,~rà o nomr> e o numero de ncçiies, rrue 
JlOS~Uit•, n<J !il'l'O d<) jJl'C)<JllÇ:t, SL'lll['l'C f!llú hOI\\'Cl' t·ennifio 1.\e 
nss·~mbléa :.:et·;d. 

;:i -t." O pt•ocuracht· PS•~rc1· ·ril o ~en nolll'' n o dn mnndante, 
dcd·n·ando o nunl<~l'o ,{.• acçõ•:s ']lle e;;;tc pos,nir. 

At·t. -ti. A a~,;e:uldú.t geral nr.iinari' ou extmonli:taria será 
pre~i<lida pelo pre;;i,[<ctllo do lmnco, qu•} indicnrú dons nccionista;;; 
paea seceetnrios, o:; qLw.cs, ·;0ntlo approYnlos pela <I:S~emiJ!óa, 
tomarão assento á mesa. 

Art. -!'! . • \ a,;semL\ú:t g-m·nl, em sn:1 reunião ordin:n·i •, tet•it por 
tim especial tomar ,·on l!ccimento do JhU'ecer do conselho ti seu!, 
examina!', di~c•1tir e 1\cliberar sohr•e o invental'io, balanço e con
ta annuaes, o proceJcr :i. eleição •lo conselho Jiscal e á tle tlire
ctorcs, quando esta den:r verilicar-se. 

P.tracrrapito nnico. Si. p:tl'<t rlelibnral' sobro a m:tterirt sqjeita, 
c;11·ocer a as~em1J!ea d•J noYos e-t·lat·-·CÍ!llenf.c», pn.:cní. adi.tl' a 
se~são, ,]eterminando o~ exames e iuvcstigaçõe-; J!f'eessarias. 

"\t·t. ,13 • .\ appruntção dn 1Jahii1(.'C e cuutas sem reserva, 
importa a ratili<.'ação dos. netos c opi.W:ti;i'íco rcfereut,,s [10 anno 
Lancario, sal v o o c a •o , lo ,,,·,lo, rra wle on ~imnla.;:\o, posterior
nt•)!lte • lcsGoloertcs. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 67 

Paragrapho unico. As deliberações da assemblàa, tomadas nos 
termos destes estatutos, obrigam a todos os accionistas, ainda 
que ausentes ou dissidentes. 

Art. 44. Nos casos em que as leis ou os estatutos expressa
mente rleterminam a reunião da assembléa geral, é permitt1do 
a qualrJuer accionista, si a convocação tiver sido retardada por 
mais de tres mezes, exigil-a d<t directoria. 

Paragrapho nuico. Si o accionista não for attendidtl, ter:, o 
direito de fazer elle proprio a convocação, decl<tr<tnuo cst<t cir
cumstancia no annuncio respectivo. 

Art. 45. !Jm mez antes da reunião ordinaria da assemhltil {J;e· 
r a!, a· dit•ectoria fará annuucinr pelos jo:·naes aos accionhti.,s. 
que se acham :"t sua. disposição, no estailelecimento : 

JO, cópia. •lo baLtnço, contendo a. inuicação dos valores sociaes, 
movei::; e immo\·eis e, em synopse, das rlivi,Jas activas e passiV<lS 
por clas~8S, segundo a natut·ez.t dos títulos; 

2•, rehç·ão nominal dos accionistas com o numero de acçiJes 
respectivas e o estado do pagamento dell.~s ; 

3•, cópia da lista das tr.msf.~rencias de acçõ3s. em alg,,t•ismo3, 
realisadas nn decurso do anno. 

Art. 4G. Até,·, vespera, o mais tardar, rla reunii\o ria assem
bléa geral, set•á publicado pela imprensct o rehtlorio do h<l!IC•J 
com o balanço e o parecer do conselho fiscal. 

.\rt. 47. DJntt·o de 30 dias, depois da reunião da as;;emblecl 
geral, a ac!a re;;pectiva será publicatla nos jornaes. 

As netas das se~sões da as8embléa geral, que vers:1rem sobt·e 
alteração dos estatutos, augmento de capital ou liquidação do 
banco, seriio publicadas no Diario Official e archivadas na secre
taria. da .Junta Commercial, sentlo depositado no Registro Geral 
das Hypoth ~caso exemplar do Dím·i9 Offidal, em que se houver 
feito a publicação. 

TITULO VII 

E~IISSÃO 

CAPITULO l 

~OTAS 

Art. 48. As notas que forem emittitlas pelo banco, no mo t!,J 
dit·eito exclusivo que lhe foi conceditlo pelo decreto n. 11137, de 
17 de dezembt·o de I 892, terão curso legal em todo o territorio 
da :{epublic:-t . 

.t\rt. -!D. LJumnte a existencia do banco, a nenhum outro esta
belecinwnto será concedida a faculdade de emittit' notas ao por
tador, quer sobre base metallica, quer sobre a de apclices. 
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i 

Art. 50. As nobs serão ao portador e á visto, conversíveis 
em ouro, contendo, além da numeração, deSignação da série e 
estampa: 

I o, o nome do banco e sua séde ; 
2°, a [)Ssignatura de chancelh do thesoureiro da Caixa da 

Amot·tização ; 
::;o, a assignatura do presidente do banco, ou de um •Jirector 

ou membro do conselho fiscal. 
Art. 51. O banco não é obrigado a receber e pagar as notas 

que se formarem ue fragmentos e as que não contiverem, bem 
intelligiveis, o numero, a serie, a estampa e o nome do mesmo 
lmnco • 

• \rt. 52. Os portadores das notas terão privilegio, p:1ra seu 
pag-amento, com exclusão de IJHaesquer outros credores, sobre o 
ouro •tne constituir· o lastro da emis;,ão e sobre o activo do mesmo 
J,:l!lco, oh~ervadas as regras e disposi•;ões legaes. 

Art. 53. O Bnnco da Itepnldica do Brazil nssume, nos termos 
do rrfi.•ddo decreto, a respons;ti;i!irhHie das notas em circulaçiio, 
emittid<IH pelos bancos emiss<>res da Cnião, licando r>xfincta a 
facnlda• !e emissora dos ditos lxuwos. 

:\r·t. G l. A conversibilidade das menciomt~las notns far-se-ha 
r!e,,Jo rpt" o cambio se conser\·e no p:n·, rlnrante um armo, ou logo 
qne St'.i 1 decretada a aboli•;ãn •lo eur5o força• lo Jlar<t o papel
moedn. •lo Estado. 

:\rt. C•::í. Quando o <;oyerno determinar ao banco, com aviso 
rrc>vio do sois mezes, o resgato das not:\s em cit·cuhu;ão, serão 
observadas a~ tlisposiçücs estalJe!echhis no art. i", §§ !"e'!', do 
eitado dec:rr>to n. 116i de 1802. 

cl.rt. ::íl3. o bauco f<trá e~cripturar, como fundo de garantia da 
emissão, os juros (2 ·~%ouro), qne lhe forem pngos semestral
m~_·nte pelo Thesom·o, das apolicc~ ouro rftte teriio de snbstituil· 
os las~ros dos lnncns emissor(''• J•O I•)JH1o empregnr ,,m su<1S 
0peraç"cs as somma~ rc>eel,idas • 

. \rt. ;,; . A~ notas da anii!.!'a cmis;ão do H.1nco do Brazil con
tinltar-iío a ser resgatadas, iía raz~o de 5 :; sohro a impo1·tan.-ia 
rias mesma notas, ad LW lmen to em circulação. 

CAPITL"LO JI 

Art. 58. ~banco poderá emittir, ?té ú somma de IOO.OtJO:OOO$, 
bomrs ao pot·tador, do valor de 200:;; a 1:000$ cada um, com juro 
de 4 ~• no anno, pagos semestralmente pelo mesmo banco. 

!:i 1." Estes. bonus serão recebidos pelo valor twmina! nas 
estações pul>l!Cas da União. 

§ 2. o O pagamento dos ju~os somestraes será feito aos porta
dores e comprovado por car1mbo do banao no dorso dos títulos. 
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Art. 59. A emissão destes bonus é destinada. a auxilios que o 
banco foi autorizado a conceder ás indnstrias nacionaes que te
nham condiç()es de viblidade, verificadas pela directoria, ouvido 
o conselho fiscal. 

Art. 60. Estes auxilios serão prestados por meio de empresti
mos, a p1•azos que não excedam de 15 annos, mediante garan
tia real de hypotheca ou penhor mercantil. 

A1·t. 61. Os bonus emittidos pelo banco seriio numerados e 
terão a assigna tura do presidente e de um director. 

Art. 62. Serão amortisados 110 pra7.o de 20 annos, por sorteio 
ou recolhLnento, devendo começw a amortisação no primeiro 
anuo do segundo quinquennio posterior ao da emis~ão. 

Art. 63. A fórma dos bonus sera conforme ao morlelo qne for 
approvarlo pelo Governo. 

Art. 6-L O excesso da emissão, on qualquer artiticio on proce5so 
empregado pc1ra eliminação do carimho comprobativo elo paga
mento semestral dos juros, constituirão crime de moeda falsa. 

TITULO VIII 

FrNDO DE RESERYA E lliYIDENDOS 

Art. 65. O funtio de reserva seril constitnitlo com a quota de 
15 %, no mínimo, deduzida dos lucros liqnidos veriticatlo:; em 
cada seméstr J. 

Paragrapho nnico. A dedncçã.o referida cessará, desde que o 
fundo de re:;erv:t attinj;l a 50% do capital nominal do l.Janco. 

Art. 61i. Estantlo completo o fundo de reserva, a directoria 
po1leni., do mesmo modo ct·ear um fundo especial, si assim en
tender conveniente e nec,?ssario aos intet•ess·'s do l.Janco, subuwt
tendo a deliiJe~ação á approvação 1h assembléa ger;ti,-

Art. 67. A Importancta do fundo de reset·va sera em pregada 
em fnndos publicos. 

Art. 68. Os lucros resultantes das operações do banco, demon
strados pelos balanços, serão distribuídos semestmlmeLJt•', r·omo 
dividenrlo. aos accioni~tas. 

TITULO IX 

LIQUIDAÇÃO 

Art. 69, A liquidação 1!0 banco veritlcar-se-ha nos cas0s pre
vistos na lei. 

Art. 70. No caso de liquidação, amig•wel ou _indiciai, o Go
,·erno nssumirà immediatamente a responsal!ilitlalie das notas 
existentes em circulaç:\o, a que se J'elere o art. 54, sendo consi
dera• lo credo!' JH'éferencial com exclusão dos demais cr<3dores, 
sobre a importancia que constituir o fundo de g-arantia da 
emissão. nos termos do art. 8' do decreto n. 1167 de 1882~ 
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TITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. i I • O anno hancario conesponde ao civil. 
:\rt. 12. A administração uo banco requerer-á aos porleres do 

E~tado quaesquer medidas 'fUe julgar convenientes par a credito, 
segurança, prosperidade e tirmeza dos direitos arlquiridos pelo 
banco, o particularmente para 'fUe as acções ou fundos exis
tente:; no banco, pertencentes a: e.;tr<<ngeiros, 8ejam, mesmo no 
caso de guerra, in viola v eis como os dos nacionaes . 

. \rt. 7:3. Os bens moveis, semoventes ou de raiz, que o lranco 
horrYP!' ri·• seus devedores, ~CI'<to veurlidos no menor rm1.Zo pos
si 1·el . 

. \ri. i L O banco poderú arlqnirir· ou pos~nit· os erliilcins f]ll0 
l.r•l'dll llece~sario,; pai'a seu estal.·elecinwnto • 

. \rt. if>. O presidente, os tlit·ectorcs, os membros r.lo conselho 
tls~.d P lorkrs os ompn·gados do bnnco ~iio r•espunsav.·i..; pelns 
pet·dns e damnos que lhe causarem, provenientes de rraudes, 
dr.rlrr. malioia ou negligencia culposa. 

::: I . o f' i a assembléa geral resol \'CL' que se promova :1 r,;spon
saililirbd,l de algmn membro ria arlministraçiio on do con;;elho 
tiscal. como incurso neste artigo, ticarú por esse facto •) desde 
Lo!.!·,, rcYo~a•lo o m:l!J<h! to 1lo que ti vet• • !e se L' accionarll), proce
dendo-se :'t eleição para prer~nchimento da Yag:t. 

:::: '!." ::\:i<J se consirlet'.trá re.-o;.:·ado o mandato tlrr membro •la 
admitthtr·a~·ão, r]U:tllrlo a :rcr;ão !ol' intentaria por ac.:ioni~ta, 
lnr!epcnrlcntemente ,(e •leliiJPI'<II;ão da :tssr:mbléa geral. 

. \r!. iG. :\ diredoria tic:t in ,-e, ti•Ja ri e plenos podet·e", ine:ln
siYe o~ rle procurador cmc~us• pt·opria, JMra r.lemanrlar adi.-a e 
pa--i vanwnt.e, c para exercer I i \'l'•]ll!en te a :•.dmini,trn~·ão rio 
I ~an(~l) • 

. \rt. ii. Os c~sos omi,,;os ne:;tes estatutos s•;rih I'••gulados 
[''"las leis 'flle reg-em as societla·le-; anonymas. 

TITULO XI 

DISPOSI~'ÕES TR.\NSITOP.JAS 

,\.1'1, 78. Os fundo,; de reset'Ya dos dons l.>ancos fnsionatlos 
Sr?l'ilo ·~~cl'iptnrados em conta especial, e os respecthw; .-nlot·es, 
quo se Corem lirtuir.lan•lo, seriio destinados a fo!'tnlecer ,., ca pita! 
s~ fcial. 

:\I t. ;n. Os direitos e conce;;~ões, a r1ue se r•3ferem os al't~. 4' 
!'l '!"e i·f-,Jos e~tatnto~, a\'proYarlos pelo deCI'eto n. II2i, •le :10 rle 
dezembro de !890, por eriio ser cedidos e tl'aspa~sarlos pelo 
lranco, com iseução de pajamento de •1ual•tner impo~!o, nos 
termos tios citar! os artigo;;. 
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Art. 80. Si do exame das carteiras dos bancos que se fundem ve
rificar-se que as operações a que se refere o art. 8" ns. 7 e 12 (e) 
destes estatutos attiogirnm o maximn alli estabelecido, a admi
nistraçi'io do banco procederá, opportunamente, á liquidação do 
exce~so, afim de qne possam vigorar as mencionadas disposições. 

Art. 81. As fracções das uc~ões do Banco da Repnhlica dos 
Estados Unidos do Brazil só serão converti1lns em ac\ões (lo Banco 
11:l Republica do Brazil quando, reunid(IS, formarem uma ucçiio. 

Paragi'aplto unico. As fra,.ções que não tiverem sido con
vertidas até :30 de ,iulho de 1893, pelos possuidores, sel-o-hão 
pela tlirectoria, que dellas disporil, pertencendo a quota respe
ctiva nos referidos possuidores. 

Art. 82. Os presentes estatutos, org-animrlos peLls directorias 
du Hanco •lo Brnzil e ·ln R<m•n •la R·lpnhlica •los Estados t:ni•los 
dü Brazil, em virtude 'le autorisnçi'ío dos respectivos accioni~tas, 
conferida uas as~em lt!é;l,;; g-eraes extraord:n,:rias I'Rnlis:H]a:-t a ?G ·!e 
dezembro nllimo e a 7 de janeiro de 1893, depois de asJignados 
pelos prPs'rl.-·ntes dos rlons rAferirlo3 b:mco~. seri'Lo submetthlos ú 
:•~s·~miJléa conslitutiya .to Banco da ltüpulo!Jca do Bmzil. 

§ I. o Estr. asRemhléa, convocada pelo~ presidentes do ll • nco 
do Braz i\ e rio Banco da Repul,lica dos E~tndos rniolos do Hr;~zil, 
tlcarit vali lamente constituída, desde íJlle comparc~·am accio
nistas l'jne, no mínimo, t'epreseutem dons I1'!'ÇC'S rio c8 pital 
social, fL1rl11:c•lo pelos dous bancos e fixndn pelo nrt. 2" rio olr:creto 
n. llll7, rle 17 •le ,Jezemhi'O do 1892. 

§ 2. 0 Si nem na primeira nem In segnnrh rennii'io comparecer 
o nnmero de accionisLlS exigirlo no p:trflgrapho precedente, 
será convor:(ua twceiJ•a, ohset•vanrlo-se as r1bpc•s'çi'íes prescript,:s 
no :u·t. I:Jl, ;:;~ 1° e 2", do rlecJ'eto n. 43!, rle 4 drJ jnlho (l•J 1891. 

Art. 83. ApproYados os preHentes esbtutos pela maioria tios 
accioni,;t;ls (art. l" rio citado decreto n. 11G7 de 1802), e tleli
lJei'<Via a constitniçito do banco, proceder-se-ha, na f'ÓI'ma do 
art. 37, á :IE>ição tia> seis rJirectores 1lo conselho fiscal o do~ 
respectivos snpplente.,. 

Art. R4. O primeiro anuo banci1rio começai' a em I de janeiro 
de 18\.1:3, pertencendo no Banco d:t Repnhlica do Brazil o resul
tado tias oper;lções errectuatlas, deslle aqnella •lata. pelos dous 
bancos qne se fundem, até :i definitiva con:>tituiçiio do mesmo 
Banco c!.t Repnblica do Brazil. 

Art. 85. A rlirectoria eleita submettr.rú imme1lhtamente à 
approvnção tlo Governo os estatutos, que tleverão lambem ser assi
gnatlc.s peli1 me3a tb assembléa geral e por tr·~S accionistas 1mra 
esse fim designado;; peli1 mesma assembléa, 1lc:1ndo a rlirectoria 
autoris'lda ,. inYesticla elos poderes necessarios pflra arceitar as 
emendas 1" alterac:ões que o Governo jnlg:1r necessarias. 

As,;emblea geral con;;titutiva tlo Banco da Repnl>lica 1lo Bt·azil 
na C<lpital Fede!'a.i, 25 de janeiro de 1893.- JJ. P. de Sou~~ 
Dantrtl', presidente do Banco do Bl'.iZÍ I.-· 1"isconrfc rio G1•uh11 
presiuente do Banco dos E:stados l'ni•los do Brazil. · ' 
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DECRETO N. 1254- DE 31 DE JANEIRO DE 1893 

C r·': a. nm r,ommando superior de gwudas n1.cioni\~S n1. C•lmarcn dP. Palmyr3, 
no Esta•l J rl(~ 2\Iin:ts r.C'r:1~~. 

O Vice-Presirlente rla Repu 1•lica doe; Estados Unidos do Braz i 1 
decreta: 

,\rtigo unico. Fk~a crearlo IH\ crnnarca dr~ l'almyra, no E~taJo 
do \lin·ts Genes, um cJmm:tn•lo ''li>BI'Ír)t' r(,J gttar.Jas nacionaes 
q ll•l se c .Hnporá <f,J rluu;; li' hlhõJ,;, 11.111 do infantaria do ser .... iço 
acfiv0 o rntt·o ria I'•H !n·•, <~11!11 qnttt··· co:tljJanhias cada um e a 
tle-i~n H;:T·•, :•rpwllrl •lrJ 171" ~~ e::k de 9i". e de um regimento de 
ca . . dfrt·i 1. com i;.;rt illlll!llCI'nofn e,•tn:l'fr,-;,.~ ,. :1 rl·~ignaçã,) rle42", 
n- .,,,,,., S·J org-ani< >t·:(.) <'•llll "' ~~~ II'•Lt-; <JII:Iiili Jari·" """ rlistri
l'lu-; d.t Ill'~SIJI:t colll:tt••a; l'c\·,,!2--trfa, as •li;;jHhÍ<;iie-; em con tt·nrio. 

r':q>it·.d FJrlePal, :11 r]o) .i:tll!i:••J rln l'l91, !)• rla H13J>111J1ic:-t. 

FL0IUAN0 l'EIXOTO. 

DECRETO N. 12~>3- I•E ::1 1•1: H:\"EIRO T>E ]:-;03 

() \'i<-e-1'1' •sidcnl•J rhl Rrpuhlie~l do~ E-;h·ln~ l'ni•los r lo B;·azi1, 
nttenrlendo ao <JilC re•JII<'l'cn o B;tt!eo fndtL;trhl e Cnnstructot• do 
Pat·aná, dcvirlamente represcnhclo, rcso b·e a ppruYar o-; sons 
non>s e~tatutns, que a este acomp;lnham e r:tne se acham recli
gi•lnsrle nccordocom as nlteraçii11s Yota•las em ass,mblé<l, geral 
dos accionistas, renl'~a·b no dia 25 dl3 novembro do anuo pro
ximo p:tssudo. 

n '.[inLtru de E~t tdo rlo3 Ne..;u~t·)~ •1::1. lndustria, Viação e Obras 
Publicas assim o faça executar. 

Ctpit:tl Fell•Jra1, 31 rlejancÍI'0 d·· !8•.)3, ;)·> d1 Hc~pnblie:-t, 

FUJHI.\:'iO I'EIXOTO. 

A. P. Li,npo de Abreu. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 73 

Estatutos do Banco lndustt•ial e Constructor da 
J•:~raná, a que se 'refere o decreto n. 1255 tle 
31 de janeiro de 1893. 

TITCLO I 

.\r!. I." I l B:wco Industrial e lion,;tt•uctor 1lo P;lrnnit, s,:cie
tla•lo anon~·ma com sMe o fúro jurídico nesta Cnpital Fetlel'.d, 
r~gid;\ pelos e,tatutos approvados pelo deceeto n. 5, de 4 <le 
IIEtrçn de 18(11, com a dura(,'ão-de 50 nnnos. proro.:.:avel pela as
~<'mhlea g-r1·al d(•S nccionistas, }Jassa a denominar-se« Companhia 
Inte!'lladu!J:d do ~Iatte » por tlcJi:Jei·ação tl:• asscmbléa geral 
em 2:) •le n•_,\·cmhro •le 1892, em virtude da f]Ual tiwam mn·li
fhl:ln~ :1fJ1WI1~-' e~tatutos pela f'óm1a s•~gninte: 

Ar!. 2. ·• Sã•l fun•ladorcs deste banco e continuam a set' comi
de:,do.i dcsla companhia o:; accioni:;ta~ Tertuliano Ramus r Jo~é 
<I·~ AzeYedo Si! v '· pclit autorisação c-mce1lida no decr.-Jto n. 'iti9, 
de 20 .Jc setemlq·o 1lc IR90. c p8r;t o oltjr•cto da concessão f] !lO no 
lll<'smo dr~creto lhes foi i:Jit'. 

Art. 3.• S:io Iins principctes da comp1llhia: 
!.• Explnr:•.r os hervacs da dita concessão 1lnrnnte o tempo 

nnrca In !10 d••crcto e o na prorog-nçiio que fot• dada pelo r;o
' ···ruo ; 

'! .·• Fazer o rommercio rle !Jen·a-mr1tte no'3 E;ta·lo> do P;H'tlldt, 
S·tn!~ C:lllwrina ,, !Uo Grande do Snl, com outro-> :Estado> do 
ll!\lZil e p:tize~ rstrangeit·os ; 

3.' E<!:ll>elé'cer faloricns ou engenhos para o hrneflciamcnto 
das !t,.n·a~ ••xtrahid:ts rios hctTaes 1la ronc<'ss:io e dos qufl f(•r••m 
é'é•lll['l'<IU••s on :urcndado~ pela compatlllia ; 

4.'' ,\dquirii' faiJI'icils ou eng-enhos de;,tin:"lo;; :•o mesmo ti:1: 
e sittwJos em pontos ntnLljosos ; 

5.• Comprar· herva~ jit IJonellciadas e contr<~ctar com terceiros 
0 f,.::. nt1 !~t?i'1 tl t h8t'Ya-lnatto ; 

G.' Fundar uma on mais fitlJricas rlc lmrricas ou caix:ts pat·a 
anwlicionamento das hervas destinadas à exportaç."ío ; 

i .• Compr:tr on fretar n:;vios para tra!lc'J'Orte da herva
matte e de torlos os productos da empreza ou contra·•tar seme
lhante srrviço com terceiros ; 

R o E-<1:-thele•~f'r 1lepositos. e tr;tpiehcs de f'lllharf]ul) com ~nas 
rl·•pf'!'•lf!nl'ias no ponto do littoi'nl : 

!:1. • Ahrir novos mercados na EuJ•op:t. e Amet·ica do Norto par;t 
o consumo da h<:irva-matte c de3envcJl ver para s3melhante ti m 
cnntinunrla e em~az propaganda •l o mais vasto cJmmercio. 
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Art. 4. o A companhia tem mais por fim : 
I. n Pratiear operações bancarias ; 
2." Assignar, comprar e vender titulos de credito puulico ou 

particular ; 
:L,, Emittir titulos de obrigações, eft'ectuar operações, na con

f',JrrlJiclarle elos •lecrflt03 de li e 19 de janeiro, ns. 165 .\.e 16G A, 
2 tle maio e 28 de junho de 18\.'0, para auxiliar e fomentar os fins 
da em pr.:Jza. 

Paragrapho unico. Fica entemli•Jo que nas operações bancarias 
a quo se refere este at·tigo não se comprehentlem as especiaes 
aos l•ancos de emissão e credito real. 

.\rt. 5.' All'tHit•ir e fundat' pn!' conta propria oa de terceiros 
f<IIJriras, o!ficiuns e qn:W;;<l Ur>l' I'Stal,elecimentos destinados a 
c·nllnrn •la hern1 () rr•)p:tro tlomatte e outras imlu;;trias . 

. \rt. ti.·· l••t•·o luzir e locctlis:w colon•)S nadonaes ou estran
geiro~, no,; tn!'ill•>S do •lect'l't" n. ::<<"! d.:J 28 de jnnlto de 1.'~~'0, em 
terras •pw mlrtnit·ir par<~ cultnra do nmttc e outras inrlnstrias. 

,\ t·t. i.·· Erlf'al'regar·se •la rnnstrncção ri c via~-fcrt·eas. nos 
tet·tnGS do citado <iecroto de JxD•J, e explorar contractos que para 
esso lim a.lqnil'it' ou cel81Jr,lt' com o Go,·erno Fe·leml on dos 
Est:tdo~. 

Art. N. o :\Ionhr e beneficiar. por contn, pt'OJll'ia ou de terceiro, 
estabelecimentos ngricolas ou indnstrhes e hem assim organisar 
on auxiliar a Ol'g tni~nção de C!ll[H'ezas para explot·açilo de con
tJ·acto~ c ··onces,üe~ ''') Govel'no Fe:leral on •los Estados . 

. \rt. ~1.·' .\dquirirt·~l'l'<l~, esLllJclccime:tt•)S rnrae~e industriaes, 
cnltinl-os, explorai-os ou vend·:l-os . 

. \.t·t. l•J. Explot'at' industri<l~ extracth·as e esta!Jelccer f<t
l•ricas p:1 r a preparo dos respe ·ti ,·os nrtefactos. 

At·t. li. Fazer C'•nstrucç0es de rtnalrp~~:Jr especie, 1le conta 
pt'Oj)J'h <lll alheia . 

. \J't. 12. Fazer OJ''"'aç·.les Jln.lnc:iras C·)lJ1 o r:;,,, . .:Jrno Fe•leral 
(lll dos E~t:1dos . 

. \!'1. 13. l'n·lcrú a t:ompanhi 1 crear ngencias onde jnlgarcon
-renwnte. 

TITCLO li 

D0 C.\ f'IT.-\!, E DAS AC<,'ÕES 

"\rt. J.L O capital tia companhia será de 4.000:000s, divididos 
em 211." t<} ac<;>ões do 200S cada •una. Cada grupo de cinco acções, 
com :.:o ~• reali~aolos do anti !lO b il1C0, format':'t uma acção inte-
~,:ralisada d'1 crmp,tuhia. · 

,\rt. 15 .. \s acçües po•Jerilo converter-se em acçües ao por
tador, desde íJUe ns;;itn o deseje qnalíJuer accionísta e pague à 
companhh por este S'3rviço a íJUantia de 20:) réis por acção. 
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TITULO lll 

FI:XTIO DE RESERVA, DO FUNDO DE DETERIOllAÇÃO E DIVllHmDOS 

.\rt. 16. Semestralmente, em 30 de junho e 31 de deílembro, 
procedet'it a balanço geral do activo e passivo da companhia. 

DL1.> lucros liqnidos se de,luzirão 5 % para o fundo de reserva, 
~ completar 25 ~í do capital social, em que cessara a accnmt<
;iío, sa!Yo pet·das que desfalqU<lm o dito capital social; :3% pan< 
rundo de 1leterioraçiio do material ; 2 % para o accionistr. 
~or·porador, Selmstião Pinho ; 1 I /2% para carla um dos acch
;tas fnncladores Tertnliano Ramos e Jos'3 de Azevedo Si! nt ; c. 
an.lo !J, .u v -:r dtvtdeudos a distt itmir, 4 % à directorh•. 
Do rcshnte. a dire,'toria, fixrmdo o dividendo, distrilmirá nos 
cionistns a qnota marcada, passaudo o sa Ido q ne hou vet· '' conta 

lncros suspensos o•1 a ontra conveniente. 

TITULO lV 

I>A Am!IXI"TRAÇ:Í.O 

J.rt. 17. :\ companhia será administra, la. por Ires di!'ectorcs 
·~ entre si nomea!'ão o prcsi•lente, o vice·presideute, o ~ec!'e
rio e o thesonreiro. 
~el'iio eleitc•s pela as5embléa geral dos accionistas, por escrn
Iio s·~c!'do e maioria de votos ; servirão por sc·is nnno~. J•O
nrlo rcnov~tr- ;e o mandato. 
CaJ,, director terá de m-rlenado 12: 000~ annuaes. Seriio n !em 
;to abomvlos á t!irectoria -l% dos lu~ros líquidos, rJuandu houvel' 
l'idendo . 
. \rt. 18. Um dos tres tlirector·es podera residir no I!:stado <lo 
1ranú, onde representara a companhia em torlos os negocias de 
1e for· incumbido pela. tlirectoria, observando na gestão rios 
~smos como man•latario e tle accordo com as regras do man· 
to mer·cantil estabelecidas no Co•ligo Commercial. Os outros 
·ect'Jt'es se incumbirão dos demais negocio-: sociaes. 
Art. 19. Pam set• tlirector e entrar no excrdcio do cargo. 
Ye o accionista eleito possuir 100 acções e caucionai-as nos 
Tos da companhh1, 1:11m poder dellas dispô!' durante o tempo 
mandato e até que lhe sejam approvadas as contas respectints 

la nssemhlea geral • 
. \t·t. 20. Quando por motivo de fallecimento, impedimento ou 
sign~ção do c-ugo, se verificar alguma. yoga. de •lirector, o,; 
tr•os •lit•ectores a preencherão, nomeando um acdonista qne 
una as contliçü•JS de elegibilidade até á primeira reunião da 
scm1J!éa geral or.tinaria, que contlrma.ra a eleição ou eleger:\ 
tfro tlirector. 
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!'! 1. • Consiuera-3e resignaç-ão do cargo o seu não exercicio não 
justirlcado por mais de tres mezes, e a não prestação de caução, 
dentro do prazo de 30 dias após u eleição on nomeação. 

§ z.o Na ausenci[l. de qualquer diractor á ser,·iço da companhia, 
dcntr·o ou fOra do territorio da g.~(lllblic<J .• poderá por convite 
ou deliluwvçãn d;t directoria, ser o seu legar pr·ovisoriarncnto 
O?cupado por outro accionista elegi vel, ate que o dirc•ctor• au~ente 
rtlassunHt o exercício. 

Art. 21. A directnria se reunir·it em ses~ão sompre fJlle honver 
nccAssi•lade e ']ne o prr-;i·lente n convocrrr. O cons·?liJO d 1 rlire
ctori:l ~er:\ C01hillct';ldo constitnitlo com n presen~·a di) tlou; dos 
scn: mr,rnbros. ']UJnrl" c .n\·o~ ,,Ja o pt•csi·lirh na fú••ma do pre
s•'f'Ípto nestes e-'tatntn>." as c:nas de!P ... ~r.'ções, que Sé"'ilJ vá
lid::.' (l:'t'.l tn l··~ o.; •·ll'cit"'· "" t•· n •n~·J 1'"1' mnioria rle Y•Jto;;. 
Il·J t• das :H ~,.,,êl,s "" laYI' <J'<l "1'1' :<<'t:l om lin·o propri·.o a 
r·,J'.!.! 1> do di!·,l,·fnt• ~('/?J'I't·u•in . 

. \1'1 ?2. O lli<11HI:ll•1 da olil'r·•·l•·rirl ,) ]'lcnn rlent1·n rios limit••S 
tb~ •·statnto.;; c ria lei, alo!'<tll!.!'•? t•' ((JS ,1,- 1uei•J~ de o]r•.;; •nYol\·er e 
cx··rul«r 0s lin~ snciacs, clc,:;tD>I<J :, c rmpanlii:t ao l!laior grit•-, do 
PI'PC'!lr'l'i•lade, nbrin•lo merearlos no exter·ior (':ll'a os )ll'odndos da 
empreza, m:.n·cauolo :1g•~ntes e c,·,mmbsarios omle conviet·, e hr>m 
a'sim COill(l!'.:honde C' dit'Pilo ole transigir· n antorisw n resoh·er 
amig 1\·elmentc a-; f]ll'';<lões Clltr·e :1 r:ompanltia e t•)rcei!·cs c o r.le 
de1uanolar c SL'l' delllanrlada, cxprdir· rcgnlaniPilto.;; para o sct•viço 
da COII!Jl.lllhi:l. IW!llcrll' <.' t)CillÍifil' l'IIIIJI •'g'rlol•1.~ C lll:lfC:ll'-!hes O'l 
Y•'llCÍill<.>lltos •: fiança;;. c tndn u lll<li:r J'l'UJil'irJ do mall<Ltt•J. 

,\1'1. '23. Ao pz·csi•lente d:t companhirl nmpet•: partkularmcnte: 

I.· E\el"ntar e fazerexr•rntnr o,; e;;tatutos, as dclilli)t'ar;i'íes da 
dit't•doria n da a-'semld,··,1 gr:t',d, tom:u· c•mh(••:imentn da-; opern
Ç'i'íe-< da Cülllprwhh, dislriiJIIir ,, '>'ln·i<;o r"m o;; nntr·os dir•3CÍ•l
f•'" •' ;;>~per·int.•n•kl' t(•,J·r~ p.; tml•all:o-< da •·onlpanltin; 

·~'· Fi:-;!•:tli:--·ti' tn:lo.~ n.;,: JJ(l;;~wi \ .... I. ('tllll!,;IJlhia dentro on r~·q·n, 

t(,1 l>'l·riflll·i·J d,:l H 'jr•ti.Jj.,a, l'Oicwd", d•.' II•'C •:d-J C'OII! :r dit·0dOl'l<t, 
Jixa: f·•illJ•nr:lriatlletlle ~na r··~id•JIJei' no,; lngal'es 011le e"íercer 
e.~-.;·, li:-'!):tlbw:fiil, pelo tr::npn })l'(l(•~:-- ri i I) p:n':l orle~ 11llp'1llli1J tfn.ssa 
incunlhPtlf'i;l, expL•dindo ~~r·.! ·n:-; ~~ iu,tJ·w·çü~~ n~~c·.~~~al'Lb ú J,oa 
tUi11'eha dos ne~ocios; 

:~." Repr·osenhr oJikialmcntc a companlti:l em tc•lh, a,; l'flla
ç0,:.; ,_. 0111 Jui1.•1, constitnin•lo llltn lat·1rim;; 

~ .. , A~signnr os '-'"ntz>;wtns, e, ~'-'lll o ,;c,'r•~tari•l, :•~ cant,.las e 
ti 1 uI ns <las acr;ües; 

3.· Presitlir as sessí}3S da •lirect•Jt'i.t, convo,•:tr o ~~·lnselho fiscal 
znrn cnnsnlt:tl', en:Jvocrrr a a,:.;cmh!e.J g-••t':tl rio; :1ccionio.:tas e
npr···~entar o r,•latot•io annual das op<'l\V,'ü:s,inrcntariü c balanço 
tb <'omp mhi<t ú mesma nssembl·í<1; 

ti." Su.;p~nrler empregados pnt• mnli,-o, )'onl•3t'o,;o.;, leY:l!ldo o 
t';lclo <lo conhecimento tla dirlldoda : 

7.' Fazr-r tn lo o n1ai~ que e propl'io dr, pre.-i·1ente do urna as
sorhçiin e ·rrne !<1r faccordado com os outro-r directorcs, para o 
mo• lo l'l'<ttico •h m~ilwr alminislr,lçi'io; 
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8. 0 O preshlento sePá suhstituido em seu impedimento pelo 
vice-presH.Ientú. o so~retario e o thesoureiro substituir-se-hiio 
reciprocamente; 

· !J.° Convocar o llirector resideute no Paraná para a confecção 
do balanço, inventario o contas quo annualmente teem de ser 
:ljll'esentados á assembléa geral dos accionistas, ou sempre que a 
chrectoria assim o julgar necessario. 

TITCLO V 

DO (:ONSELHO FISCAL 

.\rt. 24. O couselho fiscal, tendo todas as attrii.Juições quo por 
lei lhe competem, o devendo consultar com a directoria, sempre 
qt!e esta julgar necessario o ~eu parecer, será composto de tres 
membros effectivos, que deverão ser accionistas o possuidores 
carla um dr~ :30 ou nwis acções, e de tres supplentes eleitos an
nualnwnte por e'icrutinio secreto e maioria relalira do votos, na 
n-;o;r•ml>léa got·al ot·rlin:uia rlus aceionistas . 

. \!'!. ~5 Iuutmhe :10 cousolho llscal examinar nos lrc•s mezr•,; 
que precederem ao encerramento do balanço ''•o re~pectivo s,,_ 
nH stre, o~ livros c documentos da companhitt para, vel'ilic,u· o 
estado da, caixa c habilitar-se a formular sen pnrrccer, quo de
veJ'it ser ontl'egne ú rlit•ectoria para ser publicado om :lllnexo 
a(J relntorio annnnl. 

,\rt. ~G. l'ó.lo consultar com a directoria sempre que julg.1r 
nec,:ssn.rio e lJcm :<s;;im t·eclamar do presidente a convocc1ção da 
as.;eml,léa geral fjlJallrln occorram motivos graves e urgentr•s. 

c\ rt. 27. o con~ellw tlscal poderá fnnccionar com rlons 
membros. 

A1t. 2R. Calla membro Jo conselho tlscal perceberá o hono
ra 1 i o d~ 1008 mens ws. 

TITULO \'1 

D.\ ASSE)JBLEA GERAL DOS ACCIOJ\"bT.\S 

Art. 2D. A asscmbléa R"eral dos accionistas sera ordinaria ou 
e1traordinal'ia. -

.\primeira terá Jogar todos os annos durante o mez de abril, 
para se occupar das contas prestadas pela directoria sobre a nd
ministrnção aunual, do P"recer do conselho 11sc.'11, a respeito 
da eleição do cou:>elho !Isca! e de tudo quanto iuteressarú com
panhia : a segunda será convocada l'ara oi jecto especial impor
tantP, fora do qual não poderão deliberar os accionistas. Para 
convocação ot·tlinaria se farão 11nnuncios pela imprensa com an· 
tecedeuda de quinze dias, e para a extraordinaria, tle cinco a 
oi to dias, conforme a urgencia. 
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Art. 30. O presidente da dit·ectoria ou seu substituto ragulará 
os trni.Jalhos preparatorios .e ai.Jrii·a a reunião, sendo então accla
mado um accionbta para dirigir os tral:alhos da assembléa, 
escol henrlo elle dous accionist:ts para secreta rios. 

,\I'l. 31. Tonuu•ão parte na clbcu~sãa, poueiJdo fazer indica
çti~s. rêquet·iment•JS e propostas, todos os nccionistas por si ou 
p01· SP'JS pro~uradores, com cap.tcida•le legal (dect·eto n. lti4 rle 
17 de janeit•o de lSUO, art. 15, § 8•1 ; mas. só p••derão votar os 
accionbtas que possuírem mü~ de cinco a•:çõ3s, rtrntlo cada grupo 
de cinco acções rlireito a um voto e não tendo nenhum accionista 
por si ou por q~tet~ repres•'ntar, mais de 50 votos. Alé~n di?to, 
para rpte o accwmsta pos~a votar, prects[l ter snrs acçues JllS· 
cri1't.1~ com a antecetlenci r, pcl.o menos, d~ 30 ?ias, ou deposit~l
as C"Jm a mesnm ant·~ce<l•"ll'''a no e5crtptono ria comp:mhm, 
•jltan<lo forem ao port:-trl•.>t'. 

§ ! . " O accionistct que pos~n:1• aeções cauci•)D<ldas não perde o 
dirl'itc1 de votar; si estiver n.ts comli•;õ·s ret'eri•lns pertle apenas 
o direito de rc ·eiJCI' o dh iden,lo, si as~illl fot' estniJelr>ci•lo na 
caw;-fio. 

§ 2.'' Não vota:·ão os directores e os fisctes nas contas e pwe· 
ceres annu:<es apres,nhd<l~, nem os acciouistas, em geral, em 
negr·cio d 'seu p:1rtknlnr interesse. 

1\l"t. :l2 .. \s votaçüs~. menns tratando·.)e de eleições, se farão 
zler capil"!, sah·o si alg-um arcionbta rerJllrJt•er o conh\tt'io, nos 
outros as.;umpto< &u.it'ito-; i< a.;,;emhle 1. 

TITCL() Yll 

"\rt. ::l3. O ntm•1 soci:tl ~''"re,;pon·l•]l'Ú ao nnno civil. 
.'\rt. ::t. .\ directr·r·i t ttil" pu lel':r. contrahir ellllll"estimos por 

meiL' de de/J.:iitu;·~_'.', de ael'u!'du C<l:ll o <lccretJ de I i de janeiro de 
ISc_r() (n. lril), ~c'Ill ronsnl!at• lll'.'•l'i:un·•nh· a respeito a aosJmblé;\ 
!!e!'<\[, 

·- Igualmente tica a di1·ertoria autorbatla a satis[tzer to•Lis as 
desiwz·1s •I e incorporaçilo •h c 1m pau h ia. 

Art. 35. A dissolu,·ão da companllia não se real i sará antes do 
pra.zo de ~na duração, salvo o3 casos leg:1es_. Decretada, pot•em, 
a dt~;;olnçao, a assemblea geral d<>s a·~ctomsl<1S re~rularú o mo lo 
da lirpli•lllção. 0 

Art. 31.i. 03 dinheit·os da C·)lllpanhia serão rccolhi·lo3 em seu 
coft·v ou de bancos da con ti.tnç c da diret:bria, sun•lo da h i reti
rados á medi.da que forem pt'ecbos para at:udir ús operaçiJcs e 
r'ncargos socracs. 

Al't. _37. Fica t~ clirectorh\ •la com1nnhia antoris Hb n permutar 
c.om o mcorporndor Conrle Sektstiiio ele Pinho, p31o valor rea
lt~a<lo de ca•la mu, os títulos de ~•ta cal'teir·a das empr·czas «Ti tu-
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los da Bolsa », « Docas e Melhoramentos da Bahia » e « União 
Industrial dos Estados :., por acções desta companhia, que se
rão amortisatlas, dando a ilirectol'ia conta rl'esta operação a as
sembH:ia. geral. 

Art. 38. A quota marcada no art. 19, de 5 •; o dos lucros Jiquidos 
divididos entre os accionistas, incorporadot· Sebastião tle Pinho, 
e os dous accionistas Tertuliano Ramos e Josú de A:z,:,vedo Silva 
permanece, por todo o tempo de duração da compau!tin, em 
favor dos ditos incorporadores e fundadores, seus herdeit·o~ e 
successores. 

Art. 39. 03 actuaes directores, eleitos por seis annos, terão 
terminado o sen mandato por occasião da primeim assemhléa 
geral ordinaria ele 1897. 

(Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 125(\- DE 3 DE FEVEltEJrr•) f> E 189:3 

Dtt cxecu~ãn n•> disposto no nrt. 2o de decret•) n. t:~íO de G de fevereiro 
de 1891, CO!II l'efel'enci:t no corpo docente •la Escola Nncioml de Bellas

.Arte:-. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Resolve, nos termos do nrt. 2° llo decreto n. 1340 de G de 

fevereiro de !SOl, tornar extensivos aos pt•ofessores eiT<lcti\·os 
da Escola N•tcional de Bellas-Artes, excepção feita daquelles de 
que trata o art. 32 do regulamento annexo ao decreto o. 983 de 
8 de novembro de 1890 e ao.;; quaes continua a ser applic,tvel o 
mesmo regulamento, as disposições do codigo annexo ao decreto 
n. 159 de 3 de dezembro de 1892, na parte relativa ao pt•ovi
mento, exercício, licenças, faltas, penas, premio:; e jnbilaçiíes 
dos lentes dos cursos de instrucção superior. 

Capital Federal, 3 de fevereiro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO-

Femamlo Lobo. 
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D!ÚmETO N. 1257- DE :'! DE FEVEREIRO DE 18\)] 

nú l'•'!?'lh'n'1nto p:'l.ra o 1.3-boratot·i·J Naci•)Jl:.\1 de Anrll_yses qn~ rUncciona na 

Alfand••.!!:t da Ca1•ital Fe:i••r,tl, c o11tra.s prflvi,l·mcias, 

o \'ice-Presidente da Repuhlica dos Estados Uni,Jos tio Brazil, 
cumprindo o disposto no n. 2 do art. li da lei n. 126 B de 21 de 
novembro de 1892, decreta que no Laboratorio Nacional de Ana
lyses, que func0iona na Alfandega ,ta Capital Federal, se obs':lrYe 
o regulamento seguinte: 

Al't. 1." O Lahoratorio :\"ac:ionaltle Analyses, immediat:tmento 
suk'l''liu:l'io ao 1\linbterio ,Jo~ i\r•goeins da Fazenda, r\ 1lestinado 
na Alranclcg"il da Capital Fc•leral ao serviço das aualyses e exames 
do h·JhirJas, suh;;tanciaes alimentares, dn>gas:e ouhos protluct0s 
imporhvlo;;. . . . 

s; 1. 0 Neste lahot·.\lorto bmlrem se pt'O'Y"ll'l'<~ as analys:s e 
ex''''Je.; r!Ptet•utinados pel<l 13overno, aos re•1nbitadus pola auto
ri la·!C' publica e aos reqnol'i•lns Jrúr particular,'S. 

i;i !." :.:e:-tas analyses potl.·riío ser inolnidas as qne fo:·om atti
nr•nto~ no e~tnrlo ,1:1;; ag·•w~ polaveis e minerae:.:, d~1s plantas 
in•.li .!!•)nas, de pro• Indo~ i n<ln,;! l'i:t"S e do q naeS<Jil•W ol.>j r'clos de 
utili•.l:"h public:1. 

s; ;l.'' As nnalyscs rerjn:~it:l,rlas j<ela ant·n·i.Ja<le pnLiir·:', por 
soliciiaçi'io on intet·csse de J'nrticnlnre.~, tic.un sujeita~, como as 
rerJIWrirl:ts pot' oc;tc,.; ullimos, ao p•g,tmento pl'évio na .\ll'nndnga 
tia Capital ~·e.tet·al, ntetlialll•! guia subscl'i['la pelo rlir.;dor uo 
htiJot·at"rio, rias tax•s da tabellaannexa A. 

§ 'L" Ainrla fJUe de uma só analy:'e se extl·nia certidão on nota, 
npplicavel a •Jifl'ercn!•J,; alli<Y•tras do nwsmr1 pror!udo, iJ ohri;;atlo 
cada api'•)S(mtantc no p:t!!:Ull<)!l!o inte,!2·t•al da !:tx,1 rc:3pectiva. 

;\r[. '!." ,\~ alll:<'!l':ts do,; pt•rrdudros illlportarlrJ~ srrfio rell1ct
tida~ ao labrrt';> toril>, p:tt'a a necec;s:u·in "11 tly·se, pela lnsp,!clot•ia tla. 
.\ll'andeg:• da Capital Fetl''I'al, eum a~ iwlictções iudbpensaveis 
em !;dü2s apropria< los. Attenta a urg-encia •lo ser \'iço, as :1llalyst:~> 
ílas behillas e substancias nlimentares imp,_•rtadas terão parti
cularmente por fim a investigação de snhstancias nocivns á sawle 
publica e na distdbuiçüo dos trabalhos ter;'lo sempre pref'erencht 
os prorlurtos importados. 
~ I:' As analyses dos prorlnctos importados, remettidos ao 

labomtorio peh lnspac'oria tl:t Alf;wdega e pela antoridar.le sani
tari:•. srwão sujeitas ás tax:ts indicarias na tabella 13. 

§ 2.'' Qunnrlo os interessados re!]uet·ero3m analyses dos pro,luctos 
importados comlim especial, tictl'ilo as mostn:ts analyse; ;:;ujeitas 
ús tax:•s da tabella A. 

_\rt. :1. 0 O particular que rcfjuererana!yseentregar(tno labo~ 
ralor:o a amn~tm do prnduo;to com a declaração por cscripto da 
quantid:vle e especie, bem assim o seu nollle, pro!lssão e resi
tlencia, si for o propl'iú intet·cs~a·.lo, e da ressoa em nome de 
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quem requerer, si não o for, ou da. de quem houve o producto. 
Indicará igualmente a especie de analyse que deseja, si qualitativa 
ou quantitativa. 

Da amostra entregue fard o escr.ipturario •lo laboratorio in
scrirH:ão, sob um numero ue ordem em livro cl•3 talão e ao apre
sentant·~ passará recibo contendo apenas o numero da amostra. 

Art. 4. 0 Quando as analyses ou p ll'ecet·es liwem •letet·mina•Jos 
pelo Govet'no, rertuisitado> pela autoridade publica e pela lthpe
ctoria da AU:ulllega, e achar o lahoratorio qun o pt'oducto atm
lysado ,·l nocivo ou falsificado, communical'it o~ remlta•I<Js ao 
Govet'no, autorirlarle e lnspectoria da All'andeg-a, com os e,;cl:tt'•J
cimen tos nocess:ll'hS, afim de proceder co :no no c:tso couiJet•. 

Art. i:í.• Para cad;t analyse o •lit'<J,;tor fixará approxirn:vla
mente o tempo necessario, podendo exigir nova auwstr;t, ,;i a 
primeira se tiver altet'ado. 

Art. 6.• Si a analyse tiver sido rtnalitativa, ao requerente 
será entregw3, á vista da certidão de pagamento <la ta:m, a 
nota ueclaratoria de ser o producto reconhecido: bom, soJidvel, 
máo, nocivo ou falsificado. 

Si quantitativa, p:1g.t a taxa, dar-sc-lw. nota com declaração 
do resultado da analysc. 

Paragrapho unico. No talão do livro de registro das amostras 
será transcripto o resulta1lo das analyses. 

Art. 7." O lahoratorio constará de dms secções: a primeira 
destinatht ás analyses das bebida;; e subst<mcias alimentares, 
drogas e outros productos importados; a segunda, ás analyses 
!las aguas potaYcis c mineraes, productos indust!'iaes e plantas 
indígenas. 

Ad. 8.• O labor;ttorio terá o seguinte pessoal: um director, 
dons chimicos de I • classe, quatro chimicus (19 2• classe, quatro 
chirnicos de 3" clas~e. um escripturario, um amanuense c um 
conservadot'-l•otteiro. 

Art. 0. 0 o logo~r ele directot· será exercido por· um medico 1la 
maim• compnt"11cia scientilica nos assurnptos, que fazem oh}Jcto 
da institniçi'io, e a respectiva nomeação feita l'or ucereto. 

§ l." A nomeação <los chimicos, á qual prece•lerà auuiencia tio 
director, recahirá de preferencia no~ medicas c pharmaceuticos 
que tenh:un ti1lo um anuo de prr.tica assidtm e proYeito~a no 
laboratodo, provada por certificado do mesmo tlirector, e s0rá 
feita, como a dos tlemais empregados, por titulo do ministro. 

§ 2.• O conset'vador-porteit•o não entrará em exercício sem 
prévia fiança no valor de 3:00ll$000. 

Art. 10. Ao director compete: 
I. Cumprir e fazer cumprit• este regulamento ; 
li. Conesponder-se com o Governo, dando parte ao ministro da 

fazenda dos factos importantes que occorrerem no serviço a 
seu cargo e communicando a execução de suns ordens ; 

III. Solicitar a admissão de pessoal extraor11inario, que poderá 
ser contractado na Europa, para auxiliar o 1:\IJoratorio, em caso 
de necessidade ; 

Poder Executivo 1893 6 
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tv. Corresponder-se sobre tudo quanto for concernente ao ser
viço com os chefes das repartições publicas; 

V. Despachar diariamente o expediente, rubricar os pedidos de 
fomecimentos, ns contas de despezas e as folhas de vencimentos 
rios emprogatlo, ; 

VI. Uistdbuir o~ trahalhos pelos chimicos segundo ()S exigen
cirt~ do serviço, lhc:lli,;al-o,;, w\igindo a posssivel br•evi<lade nas 
aualy6es ; 

Vll. Assignar os r·ehtor·ios e pareceres concernentes :\sana
lys<}S, pr·ocedenrlopor si propr·io ús '!Ue pnl' sua importancia e dilll
cultbde fJXijam verilicrt<;ãn: poden<lo emprehentler investigações 
originae~, re.lativas ao~ a<sn.mplos scientilicos de que se occupa. 
o Líl•ora orio ; 

\"lll. Uesig-nar os crnpl'cgarlo:; que <levarão auxiliar a. SflCÇão 
on<·rada pút' alllncnei:\ <l<J tr.tl•nlho~. po,Jemlo removei-os ele uma 
par·a outra secção, quando o ••xigir· o hem do serviço ; 

IX.. lu~peecionm· o tr•:tballio dos empregados, advel'til-os quando 
f<tliarem a seus dfln•r.~s, ~u:;pen•lel-os até oito dias, communi
cawlo lo~o o facto ao minbtr·o da fazenda; e, em casos grrtves, 
Jll'IIJIÚI' a ··lemis,;iio; 

X. 1\landa.r· publicar no Dia,·io Official e nos jornaes de maior 
cirenlação desta Capital o r<~.- H mo mensnl das analyses executadas 
no lal•ora.torio e a t'''Il'ia do lll"Smt•; 

XI. Apresent~r !lO pr·in·~ipio de•:rvl:t anno ao mini~tro tht Üt
zcnda" relat.,rio dus traiJ,.J\t,:s dn armo antecedente; 

XIL ln•licar ao lllini,;tr•,, da fazenda, Jos chimico5, o <Jilü o deve 
snl•stituit· ern sua,; falta,; e irrlJ"'dimentos; 

XIII. Rerli~ir·, com a c"lhl,nr·açiin de douschimicos a\ttlrnada
llll1llle. o lJnletitll trinwtr;;:tl da,; :11wh·ses executadas. Este i>oletim 
s<>I'it irnpr·,~s~o n:~ lnqH'Cth:t ~:H:ini1al e distribuído pelos ·~-taiJe
hê<'Í!Il :nto:> publico,;, tlllei,,t,ae,; e •;:ocfrang-ciros, nos <JIH\CS interesse 
n sou cnuhccimerJ!<J . 

. \.1'1. 11. ,\os chimicn~ iw~nmlu; procmlcr com to•lo o escrupulo 
ú< ·tn:dy,es e ex:~mp,;, que llr''' fnr·•·m •lhtrihnidos, rerli,:!ir os seus 
relat.:ll'iof', eolla !<orar na. n·d:u·,;ii" Jo ltnl•Jtim trimensal e :substi
tnit· o director !]ll:rtHlo tiYet·em a competente <lesi~JJação. 

"\rt. 12. u es~r·iptru".•rio e o amanuense terão a seu cargo a. 
eô'eripturação do hl•or:rlot'i(), fnit:t 110~ livros que forem precisos, 
todos munerarlos e I'nill'ic.u lo~ pelo tlíreetot'; serão responsa v eis 
por elh e pelo archiYo d:r rr!partiçiio, incumbimlo especiilll!lente 
ao pl'imeiro a or·ganbaç~o da folha mensal do pagamento e o 
balanc.~te da. receita e dt:>,;pezrt do laboratorio e auxiliarão os 
chirnic,>s na re,Jacçãn do boletim trimensal. 

.\rt. 13. O con,;!lr·v:vlo!'-porteiro terá a seu cargo: 

\", p·uardar e coa~ot'Yar as snb.-;tancias, product0s e apparelhos 
th> h!,.>rato!'io; 

2", in\·enl:lriar todos os ubjcctos nelle existente:> ; 
;;·•, diri;.:ir· o Séli'YÍ(,'o de ~~s~ei" e boa <H'tlem do estabelecimento ; 
4·•, ~or.·it;u· do <!ir· •ctot· os l'ornecimentos necessarios. 
Ficél responsé\vel fH•l' qnal'}uet• ohjecto que desapparecer ou 
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damnificar-se fóra dos trabalhos, si não for conhecido o autor do 
damuo. 

Art. 14. E' prohibido r os empregados do Jaboratorio, sob pena 
de demissão, ter parte etn qual!Jner especie de commercio ou 
imlnstl•ia, qne torne suspeit:t n, sna imparcialir\ad·J ou indepen
dencin, bem as5im fazer qualr1uer aualyse ll"l' eonta de parti
culares, ibra das condições deste regulamento. 

Art. 15. O numero de "servente; Llo lahoratorio se1·i~ regu
lado pela necessidade do servii,'O c: pela consignação Yotrula pr~ra 
as despezas do material. 

Art. 16. O serviço começara ús 10 hor;~s da manl1ã e termi
nará ás 3 lln, tarde em todos os dias nteis, porlendo ser proroga
das as horas de trabalho em caso de urgencia, n, juizo do di
rector. 

Ar·t. 17. Os wncimentos do pessoal constarão da tabella 
annexa. 

§ I.• Nos rlescontos por faltas observar-se-ha o que S3 tiver 
estabelecido com relação ao Thesom·o Nacional. 

Capital Ferleral, ~ de feverei:·o d' 1.~~~:1, :i·• da RepulJ!ica. 

FL<lRIA:>:O PEIXOTO" 

Sei·zedello Con·éa. 
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TABELLA A 

Taxas das analyses. u que se refere o regulamento uesta data 

Investigação de acido S'llicy\icn uns suLstancias ali-
mentares ....•........................•.....•... 

Idem de ma terias comnt.'_s de nnilíun, idem, Hem .. . 

1
. 

Idem 1\e um metal, 1•l•~n:. Hl•:n1 ........•.•.•....•... 
Idem 1\e nm sal, idem, idem ............•......•..•. 
Idem 1le aciclos minf'.ra''c, i·lo•m. id·•m ..•.••.•..•.•.. 

Id~~~~;,\':.~~~. 1.1~1~ .':1 .'':'.' .. " .. ~ ·.·~ : l.n.I'~'.'. ~· ~ ~ ~~. I_nl~~i·ft·e·~r. :1:~ ~\ 
Idem de glucose c a!l•n:~<in;< 11a lll'ina ...•........... , 
Idem ,J,} gor,lnrn e s;ln.~n,, id••m .................... ' 
Idem de pigment<>~ lli!i ,,.,,, idc111 .....•.•.....•..... 

Analys•J cp.wlitntiYa i],: calcnlos e CilllCt'cçõcs aninHtr:S.· 
Idem idem de es~encia~ ar ti liciacs .......•........... 
Idem idem de perfnmarias .......................... · 
Idem j,lem de saes nlineracs em medicamento5 ......• 
Idem idem de a\caloides ......................•.... 
Idem idem de tecidos ele ,,.,la, lii, alp·odiio, etc ...... . 
Determinação ela densi•Ltd8 !lo l·:ite, extracto a '.'5" e 

falsiticaçiTo ...........................•........ ·1 
ln\'estig<lçiio lle suh:.;t:ln•:ias e'i:tralllins na m.tnteig-a. 

queijo, pão, 1arinlws diYersa~. mass:t de tom~t-
tes, etc ........................................ . 

Dosagem do aci•lo salic~ lic•.> nas substancias alimeu-
ttres ..................................•........ 

Idem 1)0 cobre. i·lem, 1 j,:m ........................ . 
Idem do chnmh·J, ide!ll. i J,•IIJ .••.•••••••••••••.••••.• 
Idem 1lo zinl'!o ..•.....................•...•.....•.. 
Idem dn um >·aJ. idem ............................. . 
Idem do chntuho no ynzilh;IIIW t•,hnilado .......... . 
Idem do um lllelal •:m !lliw·t·;w,; .................... . 
Idem do addo sulphm·ir:" 1ws olecJS I) gordura,; ..... . 
Idem tio achlo chlorhydri!''J idem, idem ............•. 
Idem da glucoso na urina ,. densidade desta ........ . 
Idem da albumina, ir.! em .............•......•...... 
Idem di1 uréa, idem ................................ . 
Idem do acido urico, idem .......................... . 
Idem da gordura, idem ................•...•....... , 
Idem do acido phosphot·ico, idem .•.......•.•.••..... 
Idem elos chlornretos, idem ............. , .•......... , 
Idem elos sulphatos, idem ......................... . 
Investigação de snbstancias toxicas ou nocivas em 

todas as materias alimentares, aguas mineraes( 
artitlciae~, hrinrttwlo.~, papeis pintados, tnpcçaria~.\ 
perfumarta;;, etc ....... , ...•.•. , •...•...•.••.• , • 

8$000 

15:';1)1)0 

20~0}0 
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Investigação de substancias extranhas em preparados'· 
pharn~aceut~cos._ ................................. ) 

Alcool (mvesttgaçao dos alcools extranhos) ......... . 
Agua (analyse sob o ponto de vista de sua potabili-

dade, resíduo total) ............................ .. 
Assncar, glucose, melaço, mel, xaropes, licot·es, doce~ 

de conset'V:J, bitter, cognac, vermouth, etc •....... 
Café (determinação das cinzas, da chicoria, do feijão,> 

do. milho e das matarias empregadas para dar-lhe\ 
brilho e augmentar-lhe o peso) .................. . 

Ovos (investigação das matel'ias que servem para sua 
conservação) ......•............................. 

Productos de confeitaria e de pastelaria, frutas 
seccas e confeitadas, chocolate, cae:'to, ehi1, m:dte, 
tubaras, especiarias diver;;as .................... . 

Sal de cozinha (dosagem da agua e sae:> extl'au!tos) .. 

E~~f~~~~ -l~~ ~~~-~~~: -~~~~~~~-~~- '.1~ .~~i·x·e.'. ~~ _c_<~r.~~ ~- ~~:~· 
Oleos comestíveis e outros ....•..................•. 
Vi~~gre~ ('losagern de seus prindpios css,.nciacs. fal-

stncaç-oes).. . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . ........... . 
Leite e creme ..................................... 

1

. 
Vinho, Cc'l'Yej<t, cidra (do~ngem llos princípios mai' 

importantes, investigaçãc> das materhts <'orante~ 
extt·anhas, metaes toxicos, f<tlsilicações) .......... . 

Pão, farinhas diversas, gorduras, manteiga, queijos 
(dosagem de seus princípios mais importantes, 1 

falsi ticações) ......•......................•...... I 
Analyse de uma planta ............................ j' 
Idem ~uantitativa. de uma. agua pota vel ou mineral 
Idem Idem de argilla, kaollm ......•............... 

85 

20$000 

:~n~ooo 

120$000 

Obscrl'rlçlio - As taxas das analyses de substancias, que não 
figuram na presente tabella, serão lixadas pelo director, com 
approvação do ministro da f11zenda. 

Capital Federal, 3 de fevereiro de 1803, 5• da Repnlolica.
Serzedello Corrí!a. 
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TABELLA B 

Taxa das a:t'lalyses dos productos importados. a que se refere o 
regulamento desta data 

Investig-ação rle suhstanei<l~ !)11 ·i•:as nos prodnetos ali·. 
mentares, IJeilirl<ts :t!coolic<'.i r: ontr·os liquidas ..... 

. \n:1ly~e f]llalitatira de nlc"'' c·onwsti\"Pis, oleos paraJ 
ltt!JJ'illcar mnchinas ·~ •J'Jtr:•,;; ~ubstancias graxas., 

Idem idem de l'rep:u·a·lr•,; 1 ,I,;: r' uweu ticos ....•...... 
Dosage:n.;I:.~nu s:d •. rl''.llll~ Jiid:\l e:u snbshnchs ali-\ 

lllC!l!.t!('~ Olltl O~ IJI Oth,Pt"'· .................. .. 
E.'é:tuw d•J tc•citlo~ tlo seria, i:> ':tl:.:·•dii.n .........•..• 
Prnducto;; uii•) classitica·l• ~~ ....................... . 
. \wi.lyse qn:ditati\·a, tio :tk·1 1Ji l<:,;, sons saeo, e ti·~, 

onh'ns enmpnstos chimic.·s ol·::·:,nieos.... . ......• . I 
l~·~m i-Iom de tlrog:1s sitnptc~ ,_],. origem ,·egetal <!\ 

anim:d .....•......•............................ 

Idem idem do pt·n,Juetos e!ii;tl!2"~ mineraes .......... . 

2$•1011 

1~000 

OfJ,e,-r•t\:aa -As taxas •las <til lly~;s rle snhstancias, f]ne não 
ti;:mram na pi'•Jse:Jte tahellr1, :-et·ão lhada,; !Wio •hector·, Cc'lll 
'lJl[ll'o\·açiio do ministro da rawnrla o 

C<tpitnl Fe·ll't'ill, :; tk li)y,·reil'' •le 1893, :J· •la !tepuL·lica.
Scr~·:rld'·J !:o,,·.~a. 
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Tabella. do numero, classe e vencimentos dos empregados do 
Laborator~o Nacional de Analyses 

"' o ó 
.., 

"' " "o c 
.~ 

e .., 
o Q "' o .., - " .., .., 
"'" ~ ~ .. "' .,., E:'lli'REGOS "' ;: 1n 

"' 
.., 

~~ " ... ~7. '""''""' ~ 
.., 

~ -
::>~ "' =;:..: 
y,- c; 

Dircctor .•... ............... ~.: COO>OOil ~:OO.J,<I)OIJ ':000;7'0:-'1) :--::0()11~ 1(}1) 

2 Chimicos (1~ la cla~se .••••... 3:200>000 i:liOtl$001 ·'Í :'(0$001) !l:!i!H) . ..:flOI) 

4 . 2a 2:-100$000 1:200~0 o 3:G00<000 l't:4fl0$ôli)Ü 

4 » 3• 2:0000010 1:000~000 3:1100$0110 12: 1100.<00') 

~scrípturario ................ 2:0110.;000 1 :000~000 :):000~000 :::OOIHIOil 

. \rnannensc ..•••.•••••••••••• l:~iiO:<IJ!IU üllO~O~JU 1:'0 .. $1! :o 1: '00·'001) 

PortE~i r o- c on;:;ervador •.••... 1:tlll0·1000 ~~~0~000 ~= 100;00[; ~: 'ti)II<'IOO 

Material 

Para S•Jrventes ........•......................... 
Livros, jornac~ scientificos e ohject"s 1le experliente 
Acquisi~:ão Lle reactivos, instrumentos e con~er·va~ão 

2:700)000 
I :UIJII'UUO 

<lestes ........................................ . 
Consumo tle gaz. ; .............................. . 
Despezas extraordinarias e eventuaes, inclusive 

5:3rH).'i;l)00 
81!0'-;0UO 

asseio tio edi ficio .....•.................•....... 1:000$000 

!0:800$000 

Capital Federal, 3 de fevereiro de 1893, 5° da Republica.
Serzedello Corrêa. 

DECRETO N. 1258- DE 3 DE FEVEREIRO DE 1893 

Designa as loterias que <leveriio ser extrahidas em HJ3. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
tendo em vista o disposto no art. 2•, § R0 , da lei n. IOD9 de 
18 de setembro de 1860 : 

Determina que nas extracções das loterias desta Capital seja 
observada, no corrente anno de 1893, a ordem em que são 
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mencionadas na relação que este acompanha, assignatla pelo 
Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda, a quem incumbe 
a execução. 

Capital Federal, 3 de fevereiro de 1893, 5" da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser;e-fello Corrr-a. 

Rela.çiio das loterias concedid'ts por leis geraes a que se refere 
o decreto n. 715 desta da t:t a que. de conformidade com o 
disposto no art. 1·! da l8i n. 3348 de 20 de outubro de 1837, 
devam sgr extrahidas no corrente anuo de 1893. por inde
mnisação das que t9em deixado de correr no tempo devido, a 
saber: 

1.• Lotnri<l para o :lfnnt•~J·iu dos Servirlot·es do Estado. Decreto 
n. 12!fi tle 22 •le :lf!osto de IB64. 

:?." l.oteria pam o~ Institnto3 dos Meninos C•·;.ros c Snrdos-
1\Indos. llecrctnn. 2171 di~ 2:: de set•·mliro de 1<-'77. 

:!." L0t ·da para o :•d,ntr•Jdo rios Senidor.•s do Estado. Dect·eto 
citad0. 

4." Loteria p;wa a Sn nta Ca~a de 11IisE'ricordia, Exposto~, Reco
lhimento •I·~ 01 plt;los, In:;titnto :\"aciona! de lnstt·ncç;io ~ecundada 
e Seminal"io de S .. José. Der.reto de 23 rle março de 18:!1. 

5." Loter·ia para o ;>,[ontepio dos Servi1lorcs do Estado. Decreto 
citado. 

IJ.a Loter·ia para os Institutos dos 1\leninos Cegos e Snrdos-
1\I n1los. DeCI'ol o c i ta do. 

7.• Loteria para o .\I<mlepio ,Jos :-;,Jn-idot'<'S do E~tado. Decreto 
citado. 

8." Loteria rar-a a S:~nta Ca~:·. de Misedcordia, Expostos, Reco
lhimento de Orpltão~, Instituto Nacional de Instrucção Secundaria 
e Seminario de S. Jos). Decreto citado, 

9.• Loteria p1ra o Montepio rios Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

lO.• Loteria para o Hospicio dos Alienados, obras e manuten
ção. Decreto n. 1838 de 27 de setembt·o de 1878. 

li.• Loteria pam as obras·da matriz de S. Christovão. Decreto 
n. 2329 de 30 de junho de 1873. 

12.• Loteria para os Institutos do.;; Meninos Cegos e Surdos
Mudos. Decreto citado. 

13.• Loteria para o Montepio do5 Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

14.• Loteria para as obras da matriz da Candelaria. Decreto 
citado. 

15.• Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Dec:Teto 
citado. 
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I6.a Loteria para a S'l.nta Casa de Misericordia, Expostos, Reco
lhimento de Orphãos, Instituto Nacional de Instrucção Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

17.• Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. · 

18." Loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos
Mudos. Decreto citado. 

19." Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

20.• Loteria para o Hospicio dos Alienàdos, obras e manutenção. 
Decreto citado. 

2],a Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

22. • Loteria para. a Santa Casa de Misericor.lia, Expostos, Reco
lhimento de Orphãos, Instituto Nacional de lnstrocção Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

2:J.a Loteria para asobras da matriz de S. Christovão. Decreto 
citado. 

24." Loteria para as obras da matriz da Candel:wia. Decreto 
citado. 

25.• Lotcrin para o Montepio dos Servidores do Estado. DeGreto 
citado. 

26." Loteria para os Institutos dos l\leninos Cegos o Surdos
Mudos. Decreto citado. 

27 .a Lote1·ia para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citndo. 

28." Loteria para a Santa Casa de Misericordia, Expostos, Re
colhimento de Orphãos, Instituto Nacional de Instrucção Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

29." Lote1•ia para o Montepio dos Servi•lores do Estado. Decreto 
citado. . 

30." Loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos
Mudos. Decreto citado. 

31 .• Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

3?." Loteria para n. Santa Casa de Misericordia, Expostos, Re
colhimento de Orphãos, Instituto Nacional de Instrucção Secun
daria e Seminario de s·. José. Decreto citado. 

33. n Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

34.• Loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos
Mudos. Decreto citado. 

35.a Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

36.• Loteria para a Santa Casa de Misericordia, Expostos, Re
colhimento de Orphãos, Instituto Nacional de Instrucção Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

37.a Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

38. • Loteria para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos
Mudos. Decreto citado. 
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30." Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

40.'' Loteria para a Santa Casa de Misericordia, Expostos, Re
colhimento de Orphiíos, Instituto Nacional de lnstrucção Secun
obri" o Seminario de S. José. Decreto citado. 

41." Lotet·ia para o Montct•io dos Servidores do Estado. Decreto 
cibdo. 

-12." Loteria para os Institutos dos l\leninos Cegos c Snrdos
JI.Imlos. Decreto citado. 

4:L" Loteria para o JI.Iontc'pio •lo> Scrvirlores do Est:ulo. Decreto 
c;tado. 

41." Loteria para a Santa Casa •le 1\lisericordia, Expostos, Re
colhimento de Urphãos, Jnsti tu to :'/aciona! de Instrucçiio Secun
•hria c Semin:1rio de~- Jo,:ó. Dc.~reto ~itado . 

. fJ.' L•Jtcria p:u•:1 n l\luntupio Llu5 SenHores do Estllllo. Decreto 
cita• lo. 

4(P Loteria para os Institutos 1los :\leniuo,; Cegos e Sur•los
:\ln•lo:;. necrdo citado. 

17. · Loteria para as cbi':l~ drr matriz da Candelaria. Decreto 
citad0. 

·I·"·" Loteria para a Santa Ca;;,, de l\Iisericonlia, Expostos, Re
colhimento ue üq•hãos, Instituto Nacional de lu:,trucção Secun
d~n·ia e Seminnrio d,• S .. José. Decreto citado. 

49.' Loteria ]'êll'a o :\l11n ti' pio dos Ser·ddores do Esta• lo. Decreto 
citado. 

GO. L•,te!'ia t•nr::t os Institutos dos :\Ieninos Cego~ e Snrdos
::'11 udn~. Decreto c i t~" lo. 

Gt.~ Lot.:ri:t p:~r'a o ?llontepio llo,: Senidores •lo E,tadu. Dt!creto 
rit:J•lo. 

5:!.• Loteria para a Santa Casa de :\lis ~ricorrlin, E·qwsto~, Re
colhimento de Or·pllão'i, Instituto ~acionai de lnstt·ucção Secun
ll:t ria e Semin:-.rio ll'} S .. 1 o,;é. I lecreto citado. 

:):1. • Loteria pam o :llontcpio do:; ScrYi•lores •lo E:;tado. Decreto 
citado. 

54." Loteria para os Institutos dos 1\leninos Cegos e Surdos
Mudos. Decreto c i t:l(lo. 

:J:J.a Loteria para o ~Iontcpio dos Servidores do E~huio. Decreto 
citado. 

56." Loteria para a Santa Cas::t de Misericonlh, Expostos, Re
colhimento ele Orphãos, Instituto Nacional de Instrucção Secun
daria e Seminario de S. José. Decreto citado. 

57.• Loteria para o Montepio dos Servidores Jo Estado. Decreto 
citado. 

:JR.a. Loteria para o :Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

59.• Loteria para o Montepio dos Servidores do Estado. Decreto 
citado. 

GO.• Loteria paPa a Santa Casa de i\lisericordia, ~xpostos, Re
colhimento de Orphii:os, Instituto Nacional de Instrucção Secun
daria e Seminal'io ele S. José. Decreto dtado. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 91 

Recapitulaçiio 

Para o Montepio dos Servidores do Estado .•.....•. 
Para a Santa Casa de Miserioordi!l, Expostos, Reco

lhimento de Orphãos, Instituto Nacional de lnstru-

28 loterias 

cção Secundal'ia e Semi na rio (le S. José ......... . 13 )) 
Para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos-Mudos 
Para as obras da matriz da Candehtria ........... . 

12 )) 
:1 }) 

Para o Hospício Nacional dos Alienados .......... . 
Para as obras da matriz de S. Christovão ......... . 

:! » 
2 )) 

Total ................. ·.·.·· .. ······· GO loterias 

Capital FeLleral, 3 de f~vereiro de 18\rl.- Scr~erlello r 'o1'i·,;o, 

DECRETO N. 1259 - DE 7 nr. I'l'VEREIRO DI' 1803 

Cr<'a mais Hl!l h:lt~lhã.:n de inf:tnbria de gn;;&.nb.s n~cionn.c.;,; n:t c;,n;arc:t d~· 

I.nr:lnjei!·as, no Estad() rle Sergi}H~. 

O \'ice-Presirlente da Republica dos Esta(los Unidos rio Bt·azil 
resolve Llecr·etar : 

Artig-o unico. Fica creado no commawlo superior da comarca •le 
Laranjeiras, no Estado de Sergipe, mais um batalhão de infantaria 
de g-uardas n:winnaes do servi\O activo, com r1uatro companhias 
e a tl•'signaç:io de 52°, o fJU:tl serâ. oJ•ganisa•lo com os guardas 
qualiticatlos nos districtos da mesma comarca; revogadas as dis
posições em cont!'ar'io. 

Capital Federal, 7 de fevereiro de 1893, 5" da Repu!Jlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lo/Jo. 

d'\d'\:AP:f'\:1'\:1'\oP 

DECRETO N, 1260- DE 7 DE FEVEREIRO DE 1893 

Dá. nova organisação á Guarda Nacional da comarca de Villa Nova, no 

Estado ds Sergipe. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. O commando superior da Guarda Nacional drt co
marca deVillaNova, no Estado de Sergipe, se comporá dos actnaes 
18" e 28° batalhões de inf,tntaria, reduzidos a quatro compa
nhias cada um, de um batalhão do serviço da reserva, com igual 
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numero de companhias e a designação de 9", a de um batalhão de 
artilharia de posição, com quatro baterias e a designação de I•, os 
quaes serii.o organisados com os guardas qualificados nos distri
ctos da mesma comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 7 de fevereiro de 1893, 5° da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECflETO ~. 121)]- I>E 7 !>E FEVEREIRO llE 18\!3 

Cr":::'.1 11 tt CI·JH!tl:l~l I<~ sup1·ri<~r C·· c-wt:··la"' Jt:tdon.1('.-i nrt. Cl•l!J~trc:l de :-.:.. Pedro 

d·· l)iJ'.1Ci('::t 1•:\, n·· Lsta·liJ de~. l'aul". 

O \'ice-Presidente da H•'TIIll,lica do~ E~tados t'uiJos do llrazil 
resolve decretar: · 

Artigo unico. Fica crea,Jo na comarca de S. Pedro de Pira
cicaba, no Estado de s. l':~ulo, um commando superior de 
gnarJas nacionae~, qno se co1nporá rio 105° lmtallião tle inf<m
t:uia, j:'t crendo e ora de~l i!,.!ado da comarca de l'iraeicaba, no 
me,;mo Est tdo, e de un1 h;tt·ilk'io da. re>erva, com fJilatro com
panhias e a de.,ign:tção de 8ü·•. e um reg-imento de C•tv;~llaria com 
igunl numero tle e~fJ'Wdl'ües e a de~ignnção 11.~ 71", os quaes 
serão org·anisarh'~ com o;.; ,!!Uardas qnalílicado;; nos dbtrictos da 
reli:rida l'Olllarca; reyogwlas as tlisposiçües em coutraeío. 

Cnpital Federal. i de fen•reiro de 18(13, 5° da J{epnhlica. 

Fr.OHL\:\'0 PEIXOTO. 

DECRETO N. 12G2- I>E 7 DE FEVEitEmo I>r-: 11'\rl 

AtJre no l\linistet·io dos 1\'"egocios; da Industria, Via\ãO e Ohra~ Publicas um 

credito de 1.418:3~~•$, para occorrer íts despezas com os "en·iço" a cargo 

da Inspectoria Geral das Obras Public~s dnsta Cnpital, <lnr:1ntc o to Remestre 

do exercicio rle iS93. 

O Vir1e-Presidente da Republica dos Estados UniJos do Brazil: 
Considerando que os serviços a cargo da Inspecção Geral das 

Obras Publicas desta Capital, entre os quaes figura o abasteci
mento de agua, não podem ser interrompidos sem acarretar 
graves pr~juizos; e 

Attendendo que a Intendencia Municipal ainJa não se acha 
habilitada a assumir a administraçãn dos mesmo~ serdços que 
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por lei especial lhe foram transfer:idos, a contar de .I de janeiro 
corrente; 

Usando da autOl'isaçiio concedida pelo § 2°, art. 8•, da lei n. 26 
de 30 de dezembro de 1891, para o exe!'cicio de 1892 : 

H.e:;olve abrir ao Minister•io dos Negocios da Industria, Viação 
e Obras Publicas um credito de mil quatrocentos e dezoito contos 
trcsentos qnarent:t e cinco mil réis (1.418:345~) para occor!'er 
ao pagamento das despezas com o:; ser·viços a cargo da luspec.;ào 
Geral tlns Obras Publicas desta Capital, durante o pl'ínwir·o 
semc•stre 1lo corl'ente atwo, as quaes deverão ser indemnisadas 
pela Intendencia Municipal, logo que assuma a aolminist!'ação 
dos refeJ·idos seJ'\'i•:os; exclnida~, por,·~m, as que se referit·cm ú. 
E~tt·at!a de Forro do Rio tio ouro. 

O 1\linistro de Estado dos Negocias ria lndustria, Yiação e Ol:t·as 
Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 7 de fevereiro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. LíiiiJ!O de Alireu. 

DECRETO N. 1263- DE 7 DE FEVEREIRO DE 189:1 

_\ln·o an l\Iiuisterio dos !\egocios Ua Jndustri:t, Yia~iio e Ohras PulJiicas 1) cr~ditn 

tln i! H).S7j-Q-O. para pagamento dos juroR gar:1ntitlos á Cao,·,; lf,,;·úollr ('IJi·

}J'''·:.ui,Jil, l'elativus ao ex~rcicio de 1~m2, em ii'Iuid~lf.'Iio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i, 
em cumprimeuto da disposição conshmte do § ô0 , art. 6°, 1b In i 
n. 126 H, dn 21 de novembro proxirno ftndo, r·esolvo abrir ao 
lllinisterio dos Negocias da Industria, Viação e Obras Publicas 
um credito extr·aordinario ao exercício de IH9:2, em liquida<:ií.o, da 
imporhncia de deze,;eis mil oitocentos setenta cinco !il!ras 
stet·Iina;; (.t: IG.Ni'õ-0-0) destinado no pa,g·mwmto do,; jnrns de sois 
por· cento ao anuo garantidos á C earri lfm·/;o,,· Corporatôon, suur·e 
o capital de dons mil e quinhentos contos de r.iis em our·o, rela
tivos ao anno proximo \\ndo, visto haver assignado o termo de 
renuncia dos j m•os garantidos sobre igual periorlo ua. terminação 
do prazo por que lhe são assegurados pela. lei n. 48, de 7 de junho 
de 1892. 

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

Capit:tl Feueral, 7 de feverairo de 1893, 5" da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P, Limpo de Abreu. 

~d'l:f'\:A!" 
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DECRETO N. 1263 A- DE 10 DE FEVEREIRO DE 1893 

D4 novo regulamento para a flrigada. Policial da Capital FederaL 

O Vice-Presi•lente 1la Repuh!ica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação eonferitla pelo art. 18 da lei n. 76 de 16 
de agosto de 1892, resolve dt-cretar que na Brigada Policial da 
Capital Federal seja observado o regulamento que com este baixa, 
assignado pelo ::\Jinistro de Estado da Justiça e Negocio~ Interiores. 

Capital Federal, I O de fevereiro de 1893, 5" dn, Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fcmando Lol1o. 

Regulamento da Briga1la Poli dai tia Capital Federal 

CAPITULO I 

I>:..t orgnnlsação 

"\rt. I. o A brigad:t so comporá de I 'li officiaes, um veterioa
rio e 2.:lG:! praça:; de pret, conforme o plano que baixou com o 
decreto o. 10:3:3 de I t.k• ~etemiJro de ltl\J2 e mappn, annexo sob 
n. I. Esta for:ça potler:"L S•3!' :w;;menhda quando assim o exigi
rem as nec<·ssrdades tio ser-vi•;o. 

,\rt. 2." Torla :t força S<3 denominará -Bl'ig;trla Policial da 
Capital Fc•leral- e cornprcherHI'wit, além rio esta•lu-m:lior, dons 
regimento~, :;enrlo um do cav:dlari<L e outro de infantaria. 

§ 1." O regimento ele c:tnlllaria terá um estado-maior e 
outro menor, e quatl'O cs1uadrõr"s, de accordo com os m:-tpj_Jas 
juntos sob ns. 2 e :J. 

§ 2. o O regimento •le infantaria terã tambJm um estado
maior e outro menor, c I (j com p:whias, conforme os referidos 
mapp::~s. 

Art. 3." A brigada policial seriL commandada por coronel ou 
g-eneral de hrigad:t elo Exercito e ficará sob as ordens immediatas 
do ministro da justiça, tle qnem unicamente receberá ordens. 

Art. 4.• O cstado-:nalor tia hrigada pertencerà ao Jo esqua
lh·ão do regimento ,Je c.tvallaria e se comporà, além do com
mar.rlante, de: 

§ I. o Um major on tenente-coronel assistente, encarregado do 
detalhe. 

§ 2. o Um secretario, capitão ou subalterno. 
§ 3." Vm :tjurlaute de onlens, capitão ou subalterno. 
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§ 4.• Um inspector da contadoria e do material, tenente
coronel ou coronel; um thesoureiro, capitão; um I• auxiliar, ca
pitão ou major, e dons 2•• auxiliares, ll.lferes ou tenentes. 

§ 5.• Um medico tenente-coronel, inspector do serviço sani
tario; dons medicos majores, quatro medicos capitães, seis me
dicos tenentes, um pharmaceutico tenente, nm pharmaceutico 
alferes e um cirurgião-dentista tenente. 

Art. 5." O esta;lo-maiot• do regimento de ca vallaria, qu:J pBr-
tenrerá ao J• esrttvult·ão, compor-se-ha: 

§ I. o De um tenente-coronel commandanto. 
§ 2. o De nm major fiscal. 
§ 3. 0 De um capitão ajudante .. 
§ 4." De um secretario, alferes ou tenente. 
§ 5. 0 De um quartel-mestre, alferes ou tenente. 
~ 6. 0 De um veterinario com a graduaçi'lo de alferes. 
O estado-menor pertencerá tambem ao mesmo I• esquadrão. 
Art. 6. o O estado-maior do regimento de infantaria, que per-

tencera a ]a companhia, compor-se-ha: 
§ I.• De um commandante, tencntc-~oronel on coronr!l. 
§ 2. o De dons mnjores llscaes. 
§ 3 . o De d OIB ca pitaes nj udan tes. 
~ 4. 0 De um secretario, alferes ou tenente. 
~ 5." De um rJnartel-mestre, alferes ou tenente. 
O esta1lo-menor pertencer<t tambem a mesma companhia. 
Art. 7. 0 A' bl'ig-arla policial, cuja acção se estonrlerá a todo o 

Districto Federal, incumbe velar pela segurança publica e lllan
ter a ordem. 

Paragrn pho nnico. Em caso de guerra, porlera o Governo apro
veitar a brigada policial pnra auxiliar o Exercito em operações. 

CAPITULO II 

Do9 officiaoo;, sn.a nomeação, pron1o(;ão o prece• 
doncia 

Art. 8.'1 As nomeações e promoções dos olfici:ws, qner 1lo es
tado-maior, quer rLt llleira, serão feitas pot• decreto, olJsol'van
do-se o seguinte: 

§ I. o Os commandantes e llscaes dos regimeutos, o inspector 
da contadoria o do material e o assistente, serão tirados dos 
nfficiaes das armas ou dos corpos especiaes do Exercito ou dentre 
os da brigacln, por promoção, por merecimento, dos tenentos
coroueis, majc·res e capitães. 

§ 2. • As vagas dos postos de tenente e capitão serão preenchi
das por accessn, sendo metade por merecitnento e a outra me
tade por antiguidade. 

§ 3. 0 As vagas do posto de alferes serão preenchi<las poloi:i in
feriores ria brigaria, sendo preferidos os mais graduados o os 
mais antigos de melhor comportamento, moralidade, mais hal.Ji
litações e serviços. 
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, § 4. o As vagas de medicas, tenente-coronel, majores e capi
tães, serão preenchidas por accesso successivo, segundo suas an
tiguidades, e as de medicas tenentes pelos doutores em medi
cina, que fm•ern a ellas candidatos e om concurso melhor clas
sificados, tendo preferencia, em igualdade de condições, os que 
tenham servido como in ttll·nos do ltospi tal tb l11·igada (arts. 303, 
304 e 305). 

~ 5." A vag<t tle pltarmacoutico tenente será preenchida pelo 
plmrmacoutico alférL·.; e a tle3te pelo pharmaceutico qne em 
eoncur·so fut' clas,;itkado mn primoit·o Ioga!'. 

§ G.0 O cirnrgiiio-<l••ntista ~orá lambem nomr•:tdo por tlccreto, 
;:;atisfuitos cs t'Crt•ti,it•IS i],J~ art~. 304 o :J05, po,Jenrln sot• tli~pen
s:trlo rio cotwut·~o" rpv~ j:1 lion1·•·t· pt'~':ihcl' serviço.; gratuitos á 
l>rigmla por mais <I•J sei,; moz•)S. 

Art. \:J. 0 :\ pt·omnt;:i.o <lu-; olliciaes ou1 geral, e bem assim as 
nome:1çile~ <lo~ n!lkia•JS do E\:•)!'cito p:tr:t os divot·so;; cargos, a rle 
see:·otat•io e njndanf•J de onlmJS <la IH·ig-ada serão feitas por pro
pn~ta tlu r •specti\·o cnmm,m-Jante, que pam a pl'ontoção por me
re<'imonto terú em vi:;ta os rertuisitos que o constituem. 

Art. I O. Constituem met·ecimeuto: 
I. o Capacidade de commando ; 
2.'' Bom comportanJento ciYil e militar, zelo e interesse pelo 

S•~rviço, intelligencia, .~ubor<linação, moralidade, rritet·io, pro
bidade e st>rvit;o~ e,;peciaes da brigada. 

Esbs quali<i:lfi•'S t!Cí'et·iio SCJ' compron<ias prla f,> de omcio, 
e, r)lJl igu:t\<l:t•ll d'J con•li<:<:i•)S, pref'cridn~ o-; fJllC ti1·orem ser•viços 
de gu -rra . 

. \J'l. li. O,; oiliciaPS <lo Exercito com igu:1l commissão na bri
ga•h se pre,•etlrrit" enii'O si ronfornw ns gr.l(luaçõos e anli
;.:uida•lc• fJile tivere1n nn IJJ••,;nw Ex!'rcitn. 

,\l't. 12. o~ oi\H ~.,., d., Ext•t'l·itn ern Pommis•iin na 1Jrigarla 
\>l't•e··d"t'.lo ~"lllfll'" "''" •h Ill"~lll' \,r·i.~·ad;t ti) po~to~ i.~uac~ aos 
<Ja Sll:t CO!llllli~,;;(o, 

.\1'1. 1::. A~ hont'a.o; de l'"~lns C<tncedidt'i ao . .; o!Tkiaes 1Lt bri
ga~. la não lht•,; diio pt·,•ct•tl<Jncia a l;:tuna. 
· Art. 11. O CtHHman \ante tl:t bi·ig.ula no,; seu~ imptl<limentos 

S'Jt'á sub~titnirlo pelo mais ,!!'l'.t•lnado dentre os ,~omm:uHlante:; 
do~ regimento;;; e inspect•w ti~ contatlnria e rlo nmterial. 

CAPITULO III 

Do atl.,;tatnonto do pessoal. 

Art. 15. O quadro dos regimentos será preenchido por alis
tnmenlt) voluntario e ~ob as conr.lit;iles seguintes: 

1.• Eng·ajmnento poe tres annos ; 
:! . a Ser cidatliío brazileiro ou e3trangeiro maior de 18 e menor 

de ,15 annos, com a precisa rolmstcz Yet·ificatla em inspecção do 
s:tude, pr·o.-a.Ja moralirlmle. se!l'lo os estrangeiroí'\ até um terço 
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do pessoal effectivo e si fallarem regularmente a língua portu
gueza •. 

Art. 16. Em igualdade de condições, serão preferidas as ex
praças do Exercito, Armada e corpo i!e bombeiros, que tiverem 
servido com bom comportamento provado pela certi•lão de assen
tamentos ou attest:vlo de pessoa idonea, •laudo-se preferencia aos 
indivíduos IJlte souberem ler e escrever·. 

Art. 17. O:> nacionaes menores •le 21 annos de idade deverão 
oxhibir licença do seus paes ou tutores, e os estrangeiros. tios 
consules respectivos. 

Art. 18. ,\s pra<;as que tiverem procedido hem poderão ser 
reeng:ljadas, me1liante requerimento e depois de novamente veri
licada a sua rolmstez em inspecção de saude. 

Art. 19. As praças que, termina1lo o seu engajamento, não 
quizerem reengajar-se, serão excluídas, depois de quites com a 
Fazenda Nacional e entregarem em bom estado o armamento e 
mais objectos a S•'U cargo, passando-se-lhes um attestado de com
portamento, que seril. assignado pelo commandante do respectivo 
regimento e r•ubricado pelo da brigada. 

Art. 20. As Praças do Exercito e da Armada qne tenham ser
vido seis annos com hom comportamento e se alistarem na hri
gatla, serão tambem consideradas reengajadas, percebendo as 
respectivas vantagens. 

Art. 21. ;\fio se contarà no tempo de set·viço ás praças: 
§ l. o O tle prisão por crimes; a que, porém, for absolvida em 

processo contará todo o tempo da prisão sotft·ida. 
§ 2.• O de pri~ão por transgressões disc·iplinares, maior de 30 

dias 1lentro de tres annos. 
§ 3.• O tempo anterior à deserção; os indultados, perdoados o 

amnistia•los, porém, só perderão o tempo que estiveram deser
tados e o tia pl'isão que tiverem sotfrido. 

§ 4 ,'' O de faltas ao quartel. 
§ 5. • o •le licenças -para tratar de interesses particulares ou 

do saude, sem ser por mspecção. 
§ 6.• O de molestias no hospital ou de licenças por inspecção 

de sande excedente tle 30 dias em totlo o período do engajamento, 
salvo quando for· a molestia adquirida em acto de serviço. 

Art. 22. A praça que tiver servi•lo por espaço de seis annos 
na brigada. semfsoll'rer pena por efl'eitoJtlo sentença, ficará isenta 
do alistamento militar, sendo sómente obrigada a fazer parte da 
reserva na fórma da lei que vigomr, e neste caso se lhe passará 
escusa, assignada pelo commandante do respectivo regimento e 
rubricada pelo da brigada_ 

CAPITULO IV 

Dos vencbnontos 

Art. 23. Os vencimentos dos offlciaes e praças serão os espe
cificados na tabella annexa a este regulamento. 
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Art. 24. Estes vencimentos serão pagos mensalmente, aos offi
ciaes, por meio de folhas assignadas e attestad:~s, a dos olflciaes 
do estado-maior pelo cornmamlante da briga•la e ns tios officiaes 
dos regimentos pelos respectivos comrnan•LIIlte~, rubricadas 
tambem pelo da. brigada, e às praçns de pret á ,-ista de relações 
de mostra das companhias e esttuadrõc~. assignada:; pelos eom
petentes commandantes, com o visto tios respectivos m:1jores 
rtscaes, que responderão pela exaciidiio aritluudiea, alterações 
e q1mesquer observaçõ<~S que possan1 influir nos Y••ncimentos, 
sendo as mesmas relações ac"mpanharlns de recapitnla.;ües. 

Art. 25. O otlici:~l doente om sen quat·tel ou com licença para 
tratar de saude, por inspecção, se'! ~erdet•à a ;2r:~ti tk1ç:i? de exer
cicit; e o que estiver no g-o~o de licença para trntar do mteresses 
par icnlares on de samle, sem iu:;ppcção, pcrc<!berit soldo 
sim les, desde que a Jicenç<t excerla de 30 dias. 

Art. 26. O olficiallll'f'~O \'nl':t sentenciar perceberá soldo e me
tade tia etapa e o sentenciar o apenas o ~o Ido ; no pl'imeiro caso, 
sendo absolvido, receberá todos os vencimentos de r)lHJ houver 
sido pr·ivado por effeito da prbão. 

Art. 27. As praças e olllciaes em serviço !(ira r!o districto 
federal terão direito a uma gt·atificação: t!e :lOO rt\b dia rios as 
praças; 2.'$ os olllciaes snbaltorno~ c capitães: 3S os olllciaes 
superiores e 5$ o commandante da l11·i~<~da; sendo estas grati
ficações tiradas nas relaçües de mostra para a-; Jli'<'Ç<IS c nas fo
lhas de vencimento,; pat·a os otllciaes. 

Art. 28. A's praças de ot·a em deanle reengnjadas, qna !quer 
que seja a sua graduação. se ahonaril mais u!lla gratilkação 
igual it quinta parte do soldo de praça ~imples. 

Art. 29. As praças presas sentenciadas, :1s que estiverem 
respondendo a Cúnsellw tle investigação ou Cl'irnina I, ou sujeitas 
ao fóro civil, percrd.Jeriio a quinta parte 1io soldo, e n::; presas 
correccionalmonte na-; :'oJ·t:dez:1s só perceberão etapa e tuetade 
do soldo; revet·tewlo etn todo,; o,; c:ts'.ls p:1ra a cai.\a •h brigaria 
a di!l'erença de vencimento-;. 

Art. 30. As praças reengajadas que l'ormn s'mtenciarlas per
de!'ão a gratilieacão da •Juinta parte do ,;ol1lo, lll"~tllo depois de 
cumprida a sentençn.. 

At•t. 31. As praças in•!ult<Jdas, perdoad:ts ou amnistiat!as per
cebe!'ão os mesmos vencimentos antcrioi·os, sen<lo, l>ot·óm, da •lata 
do decreto do indulto, penhio on amnistin. :1quellas qtw estiverem 
presas e da apresentaçiio ,-olnntaria as fJU<' ,;e n~.;harern de
sertatlas. 

Art. 32. As praças presas para sentenciar, que forem absolvi
das, ter:ão direi~o à restitniçlí.o da parte t!e seus vencimentos que 
tenha stdo ab:ttula. 

Art. :33. O soldo e gi·atifieaçiio venchlos a til :w dia da ausoncia 
1wlas prnças que tlcsort:u•etn, reverterão it caixa da lwigada. 

_AI't. 3,1. .\s pt•aças quo faltarem ao quartel por terupo que 
nao constitua descrçiio pcrrlcrão ltHlos o~ Yr'll<'itll•!llt0~ dos dias 
de ausencia, em favo!' da caixa tb IJrigad:t. 

Art. 35. A prar;a com licença, p:u·a tratamento de saudc, por 
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inspecção, perceberá. soldo e e ta pfl.; e no goso das demais licenças 
não excedentes de dous mezes, inclusive as prorogações, apenas 
soldo. 

CAPITULO V 

nos deveres o attrlbuiqões 

DO COMMANDANTE DA BRIGADA 

Art. 36. O commandante da brigada é a primeira autoridade 
da mesma, principal responsavel pela sua administração e disci
plina, e quem directamente responde perante o ministi·o da jus
tiça pela observancia do presente regulamento, competindo-lhe : 

§ I.• Corresponder-se directamente com o ministro da. jus
tiça sobre tu lo que for concernente it dbciplina e atlmiuistr:~ção 
da brigada, e com o chefe de policia tão sómente no que con
cernir a distribuição da força em condições ordinarias ou extra
ordinarias do serviço policial. 

§ 2.• Observar a conducta de tiJdos os seus commandarlos, ex
aminando si elles cumprem exactamente os seus deveres, e a isso 
compellil-os quando julgar necessario. 

§ 3. o lnspeccionar frequentemente os quarteis dos regimentos, 
contadoria e hospital, e, por si ou por seu ajudante de ordens, as 
estações, postos e destacamentos. 

§ 4.• Punir e fazer punir os officiaes e praças por faltas disci
plimres. que forem submettidas á sua autoridade. 

§ 5. 0 N JJnear conselhos drJ investigação, de inquil'ição e 
criminal. 

§ 6." 1\famLlr excluir do estado etfectivo dos regimentos, em 
vista do Cúnsclho de disciplina, os soldados que por seu mito pro
cedimento se tornnrem incorrigíveis. 

§ 7. 0 Julgar das rlecisõt-S dos conselhos de disciplina a que 
forem sulJmettidos os inferiores, pelo seu máo procedimento ou 
inaptidão no cumprimento de seus deveres. 

§ 8. o Providenciar para que os regimentos deem às suas praças 
a instrucção e exercícios dt\ arma respectiva e para que se façam 
exercícios gernes. 

§ 9. 0 Mandar publicar em detalhe os dias em que a contadoria 
deverá fazer pagamento aos olficiaes e praçns, as quantias en
tradas para o cofre da contadoria, os dias. de reuniões do con
selho administrativo e de fornecimento, e IJUalquer outro facto 
que, não tendo caracter reservado, possa influir para regula
ridnrle do serviço geral da brigada. 

§ 10. !\UtoJ•isar todos os pagamentos, determinando os dias 
em IJUe devem ser elfectuados os dos fol'nocodoros. 

§ li. Mandar inspeccionar de saude o verificar engnjameuto 
ou reengDjameuto aos indivíduos o praças que isto pretendam c 
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:se ~chem nofl; casos dos arts. 15 a 18, assim como aos offlciaes e 
pra as, quando julg-ar isso necessario. 

§ U. Não se afastar da Capit<tl, sem licença do ministro da 
justiça e negocios interiores. 

§ IJ. Autorisar a venda, em hasta pulJlica. dos cav:dlns, 
muares e artigos julga• lo~ impresta v e i~ pelas couunis,;iie:; de olli
ciaes, q~1e pz·eviameute no!IJe;trà. 

§ 14. Nomear os secreta rios e quarteis-mestro> dos regimentos, 
sobre proposta dos respectivo~ conunandantes. 

DO A:<SISTENTE 

Art. 37. Ao assistente Ctlmpro: 
§ I.• Conhecer P•Wt'eitamnntc todas as ordens e disposições 

concernentes ao scz·riço proprio <h b1·igada, o!Jrigar os que lhe 
forem dircctamente suiJoi·diuados a •1ue as cumpmm com a maior 
exactidão c pontualidatlc, tbudo parto daquclks qne isso urro 
façam. 

§ 2.o Dar aos aju•lante:; <lo~ regimentos o detalhe dn, brig.ub. 
§ 3. o Escalar o ser'\'iço geral dial'i;unento e dc~ignar· os regi

mentos que tenham de preHta l-os. 
§ 4. o Expedir· aos z·egi uwnto~ todas as ordens do cormnando 

da !Jrigada, rolàtiva~ ao S•!rríç·o or•linario o extraordina!'io que 
ellfls tenham de pr·esta:' e IJU') mio tiverem sido con:si;.;·n:ulas 110 
detalhe. 

§ 5." Reunir ns p:uticipaçi"í3S e mais papeis corwer·nnntcs ao seu 
carg-o, que tenham de sc1· l•l'l)~enl'!' aocommantlautc da IJrigwla, 
extractal-o-; e explicai-os, alim de facilitar o <lespacllO. 

§ 6. 0 Participar irn::w•lhLttll••ntl~ ;lo cornrn:tn•Ltllto da bl'ígada 
qual•Jrrer ocut'l'<)Jlcia r·,• lati r:t ;,I) ,,~u car·g•) sobre a qu;d se.h ur
gente (11"0\·idenci;tr• e n('•·n-;,ite da irrt•)nenç:to dcsl:l :IUIOJ·i,Iade. 

§ 7. 0 Empregar o urai•H' ctop·~rrh<l e zl']., no cttlll(!I'ÍJllc•nto de 
seus dcvor<ls, de uwdo a 1•ril:u· omis-;l•es ou Íl'regulari,l:ulcs no 
serviço. 

Az·t. 38. O assistente, para. o desempenho de suas obrigações, 
terá os empregados stríctamento necossarios, tirados dentre as 
praças dos regimentos. 

DO SECP..ETARIO 

Art. 39. O secretario será da inteira confiança do comman
dante da brigada, e cumpre-lhe: 

§ I. o Fazer a correspondencia ordínaría e a reservada, que por 
oi I e !Ire seja determinada, guar•l:~ ndo o sigillo uoccssal'io. 

§ 2. 0 Ter st~mpre :t e~eriptur.,çào em dia o o nrciJiv•l bPrn 
organisado, sendo auxiliado nesses trabalhos pelo~ eJU(JreguJos 
strictamente necessaríos, tirado,; dentre as praças dos regi
mentos. 
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§ 3.o Serà. o unico responsavel pela guarda e eongervação de 
todos os livros e documentos' exisEentes no arcbivo, não os con
fiando a pessoa algum;t, sem prévia antorisação do commandante 
da brigada. 

DO A.JUDANTF. DE ORDF.NS 

Art. 40. Ao ajwlante de ordens compete: 
~ I. o Acompanhar o com mandante em todos os actos de serviço 

e solemnidade. 
§ 2." Transmittir as ordens verhaes do mesmo commando. 
§ 3.• Yisitar as estações e postos e rondar as patrulhas o 

maior numero de vezes possível, dantlo parte ao cJmmandante 
tia briga·Ja das novidades que encontrar. 

DOS CO~DIANDANTES DOS REGIMENTOS 

Art. 41. O commanrlante do regimento é a principal autori
datle do mesmo e como tal responsavel pela sua administração 
e dhciplina, e pr;la oh~e1·vancia das ordens geraes e particulares 
em:nmrlas do da brigada, e compete-lhe : 

§ 1." As~ignar toda a correspondencia do regimento. 
§ 2. o Satisfazer as requisições. feitas pelo chefe de policia e 

sons rlelegado;, tle praçHs de seu regimento parn serviço policial 
extJ•aordinario e urg-ente, dando conhecinJento disso ao comman
dante da hrig:l(!n em sua parte rliaria. 

§ 3." Não admittir que os otficiaes e praçns de seu regimento 
usem de •miforme que não sejam os adoptados. 

§ 4." Observar a conducta dos olficines e praçns do seu regi
mento, esforç;ondo-~e para que elles ndfjuiram perfeito conheci
mento dos seus deveres e rs cumpram stl'ictamente. 

§ 5." Iuspeccionar f'refJuentemente as companhias ou esqua
drões, as arrec:1dações, o rancho, cavai lal'iças, estações e postos 
servidos por olficiaes e praças de seu regimento. 

§ 6.° Fazer ohservar o maior respeito e subordinação entre os 
offidars, inferiores e mais praças. 

§ 7. o Punir os officiMs e praças pelas faltas disciplinartls pre
vistas ne,-te regulamento e attenrler as reclamaçõe~ de todos os 
seus subordinados, quando forem justas e couberem na sua 
alçada. 

§ 8. o Transferir qualquer official subalterno ou praça de 
uma pnra outra companhia ou esquadrão, a pedido ou a bem 
do serviço. 

§ 9.• Promover, sobre proposta dos commandantes de compa
nhias ou esqundrões, com a qual, entretanto, poderá nfio se con
formar, os inferiores e cabos de esquadra. 

§ 10. Graduar em cabo, forrlel. 2° I' I" snrgento as praçns 
que tiverem nptidão necessarho, e, caso sejam iJ!sutficientes para 
o serviço,ns praças dessas graduações, ou como recompensa a 
serviços relevantes. 
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§ ll. Promover e classificaras praças do estado-menor, assim 
cumr, os cortHLI~. clarins, f·~t·t·adores e correeiros. 

~ u. Dat• p:wte ao CL•mm:m lauto) u:~ brigada e transmit
tit• a; •tne lhe f•)["em <lit•igidas snl!l'c factus occorl'idos com otfi
ciae' c pt·aças, 'lttan•lo teu liam de ~;e r· resolvidos pelo mesmo 
cuuunanrln.n te. 

§ 13. Providencim· par.1 fJll<) os otnciaPs e praças de seu regi
meuto tenham a precist in;trncção de suas rospectivas ar
ma,;, fazendo exorcici~<s geracs diri;;hlos por si on por um de 
seus majores. 

~ 1~. J>niJlicar em or<lom do dia os assentamentos de praças e 
OS Cll;!":t.Í:tlll•.J.!l!<l~. m:t!lol;o.(l".~ Y·'I'i.IÍC:ll' p:lo commanrlantc <la bri
g~rJa, as pt·omiJ<;õe,;. t1·. n ,J•)I'ellelts. IJ;llxas do posto e do ;;er
vi<~o exclu,;<iC~ p li' t:dl<~.;illlCIIl<> o d··Srli'Ç:\o, e !inalmente tudo 
'] uc .ti tc·t•at• p.t r<t m,, i~ nn p 11'.' lll•Jllo' o pe;,;o:1l e material. 

§ 15. :\lanuar 1<'1'. pdo lll•)I!U:<, lllll'' v !Z P'JJ' mez, em forma
tum ,[e comp lllhia,, n,; in,;tí•twçií ·s p:llicLies, '' co• ligo pmml e a 
pal'te di .. ,ciplinat· d,,,te rn~·nlilll<Jnto. 

!'\ lii. Nomear conslllhu <le inve,.;tig;tçi"io, qu,lll•ll) prece<ler parte 
sobre netos crilllÍIJO>I),;, eon-;dlw cri•llinal para julgar <las de
Slll'<;õe::> o as-;im bmh.!lll ole di.; -iplina pam vet'llicar a m:"t 
con<lncta on in~pti•L"io d•J::> int"edorcs e a inconigibilidatle 
<las tlemai,; pt•:u;a::>, e i,:.:n dm ·nte qu.dilk:u· as duserçõos. 

~ 17. Dar di:ll'i:unente o 111appl <la ti)l'ça e parte circnmstan
cialh ao COillllHIIFlo dn, J,t·i'-!·a·la de tn•hs as occnrreneias havidas 
n;~s e,;t:v;õe>:, li"" to>, •lr)-;t •é •nten tos e patrnlh:ts, extractan!lo-as 
d:t,; fJHCJ lho !"orem •ladas pell•,; re~peeth·o, colnmandantes. 

~ !8. :\l;llldat· fornec•:t• pela arreead ,çfio geral do regimento 
por meio de seu -<le-se - nos pedi· lo-;, os ar' igos a que tenham 
direito as companhi:ts rm r•s1nadrõe,, c o,; r1ue precisem as diversas 
reparti~õ •s. 

~ 19. Nãl) <leterminar rlespPZ 1 alg-nrna sem antorisação do 
com11Janrh nto da ht•iga•la, s:d v o as"'~ snpprimento de genel'os, 
qna11tlo o;; forn•1ce•lores d0ixem <h satisf.~zet· os pedidos ou de sub
stituir a tempo os reidtados, e no~ c1sos urgentes em beneficio 
do serviço, ou toJas a~ •JUe fot·c•m re!'erontes à musica, cuja admi
nistração lhe compete exdusivamente. 

~ 20. Enviar à contadori:t, no pl"imeiro dh util de todos os me
ze,;, a rolha do., vHncime11to~ dos olficiae~, até ao tlia 5 as relações 
de mostm e a,; I'ecapitutaçõ,Js de <1tW trata o art. 24, e até ao dilt 
lo no!:t <la c~rga e descarg:t de fJU'tlqnet• artigo, vales de forne
cimento e mappa da distribuição de generos rle rancho e forragem, 
L0111 como rb um teria prima entra• la e consumida na manufttctura 
do fctr<lamento. 

§ 21. Communicar :"t c•mtadoria quando qualquel' fornecedor 
inc"ll'er em multa. 

!'i 2:!. En\"iar :"1 eonbt<l0ria, t:tml,cm nté ao rlia 10 <le todos os 
mer.e,;, as cont:1s da~ despor.as eff,~etua la~. dcveuclo as mesmas 
cun ta,; ,et• rnlwieadas pot• UIII <los m:tjoll·es. 
~ 23. Contt·act:tr :t musica por intf'rYenção do respectivo inspe· 

ctor, qnc remoi ler:"t 111'-'IISalmente :\ bri.~·a,Ja, pot· seu intermedio, 
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a importancia por que tenha sido contracta!la, liquida da metade, 
para a distribuição aos musicos, e tambem até ao dia 10 de todos os 
mezes o balancete da receita e desprza, competentemente do
cumentado e acompanhado do saldo, que será recolhido ao cofre 
sob a rubrica -1\tusica-, para occoner ás suas despez:;~s. Acom
Jlanhariio o balancete a relação nominal da. distribuição e outros 
documentos que jnstiti!]uem as despczas. 

DOS MAJORES FISCAES 

Art. 42. Aos majores fiscaes compete: 
~ I.• Oh~ervarem e fazerem cumprir as ordens geraes e instru

cções relativas :10 serviço do regimento, corrigindo as faltas que 
nncontrarem e pal'ticipando immediatamente ao commandantr>, 
quando seja mi~tor a intervdnção deste. 

~ 2.• Fazerem com !]Ue a escripturação da casa da ordem, 
agencia, arrecadações, compnnhias ou esquadrões, estf'ja sempre 
em dir~. e feita com a maior regulnridnde e certeza, sendo respon
sa.veis pebt exadidão '!c todos os p:tpeis sujeitos á sua tiscalisação 
o ao 'eu -\·bto. 

§ 3." Inspeccionarem assidtmmente todns as dependencias do 
(]Uartcl, especia !mente o rancho, ca vailnriças, arrecadações, es
tações, postos, guardas e a instrucção pra ticn. 

§ 4." Escalarem os otflciaes precisos para o serviço, organi
sarem e assignarem o detalhe cliario, de conformidade com as 
orrlens do commandante, fazendo-o registrar diariamente no 
livro respectivo. 

§ 5.• Tet·em perfeito conhecimento de todas as disposições con
cernentes ao serviço e fazel-as cumprir com toda a exactidão e 
pontualidade. 

§ u." Guiarem os offidnes no cumprimento de seus deveres, par
ticularmente n:t acr!ltisiçã.o dos conhecimentos peculiares à sua 
arm:t o ao serviço policial, e providenciarem para !]Ue os iufe
rior·es e praças conheçam as suas obrigações, conforme as cir
cumstancias em !]Ue se acharem. 

§ 7.° Fazerem, com antorisação do com mandante, as alterações 
que forem convenientes ao sc>rviço do regimento, quando disto 
não resu I te offen,;:t ás prescripções deste regulamento ou ás 
ordens da nutm·idarle snpet·ior. 

§ 8.• Confel'irem e rubricarem os papeis de contabilidade, assim 
como os pedidos, nmppas, relações e livros adaptados na escri
pturnção do regimento, sal v o aquelles cuja rubrica for da com
petoncia 1lo commanrlante. 

§ 9.° Fiscalisarom os serviços de rondas e patrulhas, providcn
cin.urlo para !JUO esses serviços sejam feitos de accordo com ns 
orrlons geraes e pm·ticulares do regimento. 

§ lO. Auxilia rem o commandanto rle modo que não haja 
omis,;i'lo ou irregnhridatle no serviço. 

~ 11. Responderem pela pontualidade na hora marcada para 
as formaturas gomes do regimento, e !Jem assim pela execução 
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ger1.1II de todos os exercícios, que serão feitos sob sua direccão, 
quando não estiver presente o commandante, devendo instruir 
os olficiaes novos nos •la respectiv~t ar·ma. 

§ 12. Fazerem com que os ajudantes cumpram exactamente 
as obrigações de seu posto, e velarem cuiJatlosn.monte sobre o 
comportamento do~ olfichte~ e inferiores, aos quacs darão 
a::J suas ordens por interrnetlio do~ ajnd;mtes, tendo cautela em 
que não sejam contral'ia~ ú~ do regimento ou its do sel'viço 
gemi da b!'igada. 

§ 13. luspeccionarcm com fr·equenci:t o ranchn, as arrecada
ções do r•:gimento o das companhias, 6Xarn,inando o e~t;ulo do 
armamento, ertuipamento, t~u·damento e todos os uten~ilios ; 
lot·em cui•lado em quo o~ 'lnar•tt'is-mestres os tenham em hoa. 
ordem, e que os seu" lino~ de carga, de catl'adas, recibos e 
Hmppas sejam escriptm·ado~ com certez,t e regulari•lade, não 
deixando entrar genero algum para as arrecadat;ões sem que 
sejam antes examimttlos por <'!lo e pel<t rr'specti va connnissão, 
ticando respons~wei~ pela ~na hoa ou mit qu<tlitlad.;. 

§ 14. ln:;peccíonarom o:> de~t;u:[tmentos antes dtJ m:u·r.!tarem, e 
assistit·em ás pararias tle g-uar•la, pi•1uete ou de maiot· força que 
tenha de S<\hir do quartel. 

§ 15. Col'rigirem em toua a nccasião de exercício ou formatura 
qualquer erro que ol,:;erv,u·orn, sem, entretanto, perturbarem as 
vozes do commando. 

~ IG. "\pr·esentarern o detalho diarío ao romnmwlante antes 
1lo ser pniJ!ica•lo, não o pndendo alt•'r<U' •iepois :;om ordem do 
mesmo. 

;.rt. 43. _\o ma}w-fiscal d:t ala rlit·eita do regimento de infan
t1t!'ia competem as attr·ilmi<;õc; que forem concet•nentes e rela
tivas ao pess•ml; e ao da ala es'Jilet·da as que disserem respeito 
ao materiaL 

DOS .\JI:IJA:VTES 

Art. 44. Aos ajudantes •l•JS regimentos compete : 
~ I .• Coadjuvarem os lis,_:aes tio sen regimento, de quem são 

os assistentes imme•liatos, em todos os sm·viço,; t!etm·min:ulos a 
estes, ficando responsavois [liJ!o exacto c~mprimento de todas as 
ordens, providenciando logo, quando couber em suas vHribuições, 
e, no caso contmrio, communicando o facto ao respectivo major
fiscal. 

§ 2. • Terem perfeito conhecimento de todas as ordens rela
tiws ao serviço proprio do régimento, obrigando os que lhe, 
forem subordinados a que as cumpram, dando parte ao fiscal 
•hqnelles que isso não façam. 

§ 3." Flscalisarem e responderem pelo asseio ou uniformidade e 
postum militar das praças que entrarem de serviço, as quaes não 
saltirão do quartel, sem que tenham sido por elles revistadas. 

§ 4." Terem perfeito conhecimento da instrucção de sua arma 
e instruir•'lll os interiores e cabos tle esquadra sobro suas obri
gações. 
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§ 5.• Na ausencia do major-fiscal, junto ao qual servem, parti• 
ciparem immediatamente ao commandante qualquer occurrencia. 
com relação ao regimento e sobre a qual seja urgente provi
uenciar. 

§ 6." Reunir todas as partes, relações e mais papeis que te
nham de ser presentes ao respectivo major, notando as altera
ções que se derem e particularmento aquellas que forem ol(jecto 
do detalhe. 

§ 7.° Conferirem di[\riament·~ com os sargentos os mappas tias 
companhias, commuuicawlo ao respocti v o major as omis!lões ou 
engano~ que cxislit'oJn, a!im deste os mnn•lar corrig-ir. 

§ 8." Terem ~ob sua gu,,rda totlo,; o~ uten~ilius tl,t saht das 
ortleus. 

§ 9. o E~alarem o ~ct·viço dos inferiores, cabos de esquatlra e 
cornetas ou clarins, e terem uma escala dos otncütes, atirn de que, 
no caso de não estar presente o respectivo m:tjor·tlscal, designem 
aquelle a qunm competir qualquer serviço de que se possa neces
sitar, participando ao dito major, logo que chegue, o que houver 
occonido na sua ausoncia. 

§ lO. Fiscalisarern o serviço externo o rondarem, quando lhes 
for ordenado, <ts estaçllcs, postos, guar•las e patrulhas, partici
panrlo qm•lrruer falta ou irregulat·idad.e quo notarem no serviço. 
~ 11. Passarem revbta a todas as guardas, destacamentos e 

patrulhas, e igualmente a todas as Ol'llenanças, an tos do set·em 
mandados para os seu~ destinos. 

§ 12. Terem completo conhecimento da conducta civil e mili
tar de todos os infol'Íores, e concital-os ao exacto cumprimento de 
seus rlevere,;. 

§ 1:1. Tirarem diariamente, e á hora determinada, o detalha 
d:t brigada, e depois rle o lerem ao commandante e ao major re
spectivo, e recebendo r leste as ordens a respeito de sua publicação; 
darem-no com o tlo regimento aos sargonteantes. 

§ 14. lnspeccionarem a banda de cornetas ou clarins. 
Art. 45. Os ajudantes serão auxiliados pelos Sêtrgentos aju• 

dantes, aos quaes obrigarão a cumprir perfeitamente as suas 
attribuições. 

Art. 46. Ao ajudante rh :tia direita do regimento de infanta
ria competem todas as attribuiçõe~ dos paragraphos do art. H, 
que se retiram ao detalhe e escala do serviço tio regimento ; e ao 
da ala esquerda as referentes ás formaturas de forças em geral, 
e á fiscalisação do serviço externo. 

Art. 47. O subalterno mais graduado em exercício de seu 
posto substituirá o ajudante de seu regimento, quando impedido. 

DOS QUARTEIS-l\IESTRES 

Art. 48. Ao quartel-mestre de cada re~-imento cumpre: 
§ l. • Ter a seu cargo as arrecadações do rancho tias praças e 

das forragens, do armamento, equipamento, fardamento e uten
sílios, tendo cuidado em que todos os generos e mais artigos 
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estejam guardados com asseio, bem arrumados e de tal sorte 
dispostos que se achem sempre a coberto do tempo, prtrticipando 
immediatamente ao respectivo major qualquer defeito ou neces
sidade de concerto que houver nas arrecadações. 

§ 2. 0 Não receber genero algum destinado as arrecudações, 
sem que antes tenha sido e11:aminado pela respectiva cornmissão, 
e, si depois de arrecadado se arruinar, rlar parte imme11iatamente 
ao major, justificando a causa da avaria. 

§ 3.° Fazer escrupulosamente pesar, merlir ou contar~ con
forme sua natureza, tudo quanto houver de guardar, IIcando 
responsavel pela exactidão. 

§ 4. o ~xaminar todos os dia~ as arrecadações, fazendo as mu
danças necessari:ls para a conservação dos objectos nellas 
depositados. 

§ 5. 0 Ser responsave! pela escripturação dos livros a seu 
cargo e pelos papeis que org:liJiS;tt'. 

§ 6.o Ter o maior cuidado em que os recelJimentos e tlistrihui
çõt·S sejam registJ·adl'S, e que os livros estejam em tenno,; de ser 
inspeccionailos a qualquer hora. 

§ i .o Não torneecr cousa alguma sem pedido competentemente 
legalisado e recibo nelle passa1lo pOI' quem competir. 

§ 8. o Fornecet• di:triamente, em pt•esença 1!0 ollicial de estado
maior, os viveres e fort·agens, conforme os vales 1lo ngente e dos 
commandantes de esquatll'ües, r·ubricados pelo respectivo major. 
~ !) . o Dat• no tim de cada mcz balanço, D<t presença do respe

ctivo major, afim de ser verificada a quantidade de generos que 
fica restando na arrecadaçii'l. 

§ lO. Apresentar, no lim rle cada mez, ao respectivo major 
um mappa demonstrativo dos generos entrado~ paPa o rancho 
das praças, bem como das forragens, com declarnção do consumo 
havido e do que porventura passar para o mez seguinte. 

§ li. Apresent<tr igualmente no 11m de cada rnez o mappa da 
mataria pl'ima entrada pai'a a manufactura do fardamento, com 
declaraç;lo das poças manu!'acttu·adas, consumo rldla ltavido, da 
que passar para o mez sPgninte e da economia que haja, prove
nieiite do có1·te. 

§ 12. Organisar mensalmente a folha dos vencimentos rios offi
ciaes e a recapitulação get·al dos d:1s praças, apt·esentando esta 
até ao dia 5 e aqnel!a no primeiro dia util de todos os mezes. 

§ 13. Receber da conttd{lt'Í<t rJti.L!lsquer quantias mandadas 
fornecer ao commando do regimento pelo da b1·igada. 

Art. 49. Em mão do quartel-mestre haverá nma qunntia, cal
culada pelo conselho administrativo e de fornecimento, para oc
correr ásdespezas miutlas e eventuaes, sendo esta quantia aLo
nada pela contadoria e representada no respectivo cofre como 
dinheiro até á apresentação das contns, que não irá além do dia, 
lO de todos os mezes, por um recibo ftrmndo pelo <'Ommand:uJte 
do rcf!imento. 

Art. 50. O quartel-mestre terá para o serviço das arrecadações 
um cabo de esquadra e um :;oldado, e serú coadjuvado no desem
penho das suas funcções pelos sargentos quarteis-mestres. 
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Art. 51. Os quarteis-mestres serão nomeados pelo commando 
da brigada, sobre proposta dos commandantes dos regimentos. 

Art. 52. No caso de impe,limento, o quartel-mestre será sub
stituido pelo otficial subalterno designado pelo commando do re
gimento. 

DOS SECRETARIOS 

Art. 53. Ao secretario de cada regimento cumpre : 
§ 1. o Fazer toua a correspondencia do regimento, guardanuo 

o 3igillo necessario. 
§ 2.• Ter sempre :t escripturação em dia e o archivo bem orga

nisado, senuo coaujuvttdo nestes trab.llho5 pelas praças stricta-· 
mente uecesS'lrias. 

§ 3. o Prestar touos os esclarecimentos que o mttjor exigir e que 
forem relativos ás suas attribuições. 

§ 4. o Ser responsavel peht escripturação dos livros-mestres e 
ue totlos os mai:; da secretaria. 

Art. 54. Os secretarias serão nomea•los pelo commanuo da 
brigada, sobre proposta dos eommantlantes •los regimentos. 

Art. 55. No caso de impe,limento, o secretado será substituído 
pelo official subalterno designado pelo commandante do regi
mento. 

DOS COl\DIANDANTES DE COl\lPANHIAS OU ESQUADRÕES 

Art. 5G. Ao commandante de companhia ou esquadrão com
pete : 

§ 1. 0 Ser responsavel ao commandante do regimento pela 
boa ordem e disci •lina de sua companhia ou esquadrão e pontual 
observancia de tudo que diz respeito ao presente reg•Ilamento. 

§ 2. ° Cuidar da instrucção dos seus sub,tlternos, dividindo a 
companhia em partes iguaes pelos mesmos, fazendo cada um 
delles responsavel pela parte que lhe pertencer, e llscttlisar si 
desempenham os seus deveres com exactidão. 

§ 3." Exigir dos seus commandados todo o respeito e subor
dinação. 
~ 4. o Ter perfeito conhecimento da aptidão, habilitações e de

feitos de cada um dos seus commandados, de morlo que possa 
promptamente pre;;tar qualquer informação a este respeito. 

§ 5." Ter as relações e livros d:~ compauhi:t ou esquadrão 
escripturados em dia, de modo a poderem em qualquer occasião 
prestar esclarecimentos á autoridade competente. 

§ 6. 0 Ser responsavel por todos os papeis 1ue assignar, de
vendo antes e'IC:nninal-os minuciosamente. 

§ 7. o Fazer pagamento ás suas praças em presença dos subal
ter·nos que estiverem promptos. 

§ 8.° Fazer ju;;tiça aos seus commandados, sendo solicito em 
attender ás suas reclamações. 
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§ 9.tSer muito escrupuloso em apresentar propostas para 
promo o de infel'iores e eaho~ 1le e~f]IHIIir·a, lem!Jrando-se de 
que a ua propo.-;ta é só uma t'f)COllllllerHb ção e fJHe pertence ao 
commaildante do 1·c.~imnnto faze!' a prornnçiio. 

§ 10. Ser responsaY<!lpela ••xr~Cll';:1o de torl:ls :1s or1lr•ns geraes 
e do commandnntc do rr·.~iiiJrniP, a~ 'Jil<H'" s••rilo lidas rlistincta
lll•'llte n explic:llbs ú cnnr['' J;!li' 011 <),;•Jll:ttl:·:io, dc>j•ois de dhlri
lmi<la>. 

Si 1 I. Entrc~:1r to.l<!,; "" n~::nlrii~, it !JnJ':1 r!:t pat'n•la, tllll mappa 
(\,, sua comp<llll!Ll ou <'S•!II<rdr·:in <Jo lll•r.ior-li~··al. 

~ 1'2. 1'\;IP L1z ·r· d('-.:co•Jt"" nns Yl·!l•'Íill<mlr•c: dr> 'n:1s fll':tr;.ns, iJUe 
n:io sej:l!ll <'S OJ'd••n:r.Jn . ..; I' ·!11 r·. !Jrll!''llr!:rJJt·· r],, l'<';.'Íirl<'llt", e pn
hli<'ados en1 •ht:r llrr). 

~ J:l. f}IWJ'd:ll' li:l l'r'"<)''l.:l rl:r ,.,ll!Jl:l!lirht r•ll I'~'Jil<llll':iO, fJUe 
e~t"t':'t a car~o do f"J'I'i··i. '" "''.i•···f,., J•el't••!Jc.•nles ;1..; pt·:tça~ quo 
lsti'i:.tl'•~lll ao lio;pit:tl. !';r •.'li Ir>-~>"'' ;~J·,~:tJ' <'(•Jl\'I'IIÍt'llf••J!JIJIItc>. 

~ 14. Sc>r n•.-;pons:l\·el J>ut· lr,Jr•..; r h nJ.,j, d• ~ q11n ·,o nclwrom 
na l'CSei'Va d:r eouqr:rnlti:J 011 r'-•flt:.d;·;lo "11 <'111 S••J'I ir;o ri:>:;; J>l'<Jças, 
si •'•ll t<'I!Jj'o niío lt·•JIY··J' ''" '" i"''·f,, ""', n··llr•· •1ae l"ll' e! las 
tenl!~tm si1.o ''stJ·a:::w!os ou w..:tr·:~1i:Hlos. 

~ 15. Lllg"O fJUO 'fal]i)Cr'!' ;~lgnrna. \•l':IÇ:t rir> 'll:l COlllj• :uhia on 
esrpwdr;lo, manrlará inYPIII:>I'iar, Pollt o tr ..;tr>mnnlto de tros 
pr:tr;as, de Plljo lllllll>.'J'rt, .'Í f'< H' i'' ,,cj \'<d, f't l'il pnrf• I O j, >!Til'!, OS 
ol~jr-dos ,]eíxarlo.-;. r> ('IJYi~r·:·l :r r• l:>:·~" d>1:; !li""'J!lr•s ol:i<'<'l.os ao 
r•'~pccti\·o majur-lisc:li, d··P••i..; rJ,. :>::..;i;.:·n:d-:r '"'" :1..; lt>-;· ''!lilll'ltns 
f!11r• assistir ·m an illYP'tl J·itt. 

§ ](\. Dar parir> das pt·:tt;:J~ 'J!JI' se :IIIS"ll t:ll'•'lll rio qnn t'fPI, log-o 
1]11e I'Oill]>let;rr·rml 2~ ltoi':rs rJ,, '"'''3/l·,.ia. :1/im de pelo t'Oillman
tLr li te do regím•lll to ,,,,. rl<>ill'):ttl:r a l'Plll!lli~siio I]Ur' drJ1 c in vou
tat•iar o~ ol~retn..; a c>rr·~o •!:r-; lll'""tii:IS J•!'.·t::•s ,. J>Or ollas dei
xarln;; . 

. \r t. rii. Os eonJrn:rrlll:rlll<'·~ drh ''''Ji!:ld!'\"'~. nJ,;IIJ do-; doYer·cs 
acirna Jnr)neiorJ:IIJn.-..:. dll\"I'Jll ~1·]' ~~diPitn~ 1 '}]} in:-:p(·(~f'ÍOJI:Ir os ca
vallo~ nas eav;d\ar•ir;:,~. J•:rr :r r!"'' ,r·j :tllii'J'Ii'llr•s '"'111 tl'ataJos 
e cst:J:; Sr! COIISil!'l.r>JIJ Jimp •S. 

,\r't. 58. (Jtwlllo. prrt' '1'"'' iJIII'!' Jltt>fiYn, Yng:.~:· o r·ommanrlo de 
comp:tnl!ia ou •'S'jn:ulr:lo. ~nl':l <f,,,i;,!·nnd(ljr<ll'n Pile o snl,altcrno 
mais g-r•adua•lo do rcg·inl·'ntrr t'lll r·xr·,r·i•·ir> dü seu posto. 

Art. 59. Os subalternos, rrn:mdo estiverem promptos no 
quartel, serão rcsponsaYeis pP!:r di-ciplina, instrucçã(l, ol'dem, 
vcstuario, arnws, cot'rr>nmes o munit;õc> da ]J:Ii'ie da. companhia 
ou csquarlrão, fJUe lhes foi' designada, pelo comm:lnrlantl) e a in
spncrionat•iio fl'•'fJIHinfPill<'lllc, alim ri" •·Yi!nr ']llrJlr)IJGl' ir't'ognla
rid:u!n . 

. \I' I. fl(j. f): '\'1 1 111 f r•:· ('· ,:J!J('('j;t Ir ·nl (I 
~ I.' !In toda~ :1~ ••trf,·rt-; i'''''·"'S,. p:rrlit'nl:rrns rln rr' :imentoo 

dos ro:.:·niallwnt,,s l'"''li· • . .Jr,s p:tr:•. n '"''rir,'" l"'licial. 
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§ 2. • Do quo fõr relativo n instrucção de sua arma, de modo 
que poss.11n otbiu cr ou tliPigit' qualquer servi~·o de que forem 
eneat·t·eg- · dtH. 

~ !." liJS fJIJ1,~iat'S c p~·tç ~~ + ltl'ig;t<l' o partir,nlarmente •los 
du SIJll I'< ~ÍIIl<'ll[O, 

.\tt. li!. 11,.; ~'t'<:tll•·t'n",; do roc;i •w ,,, do c;~vallal'ia dcvelll 
cunltoeut· <JS c,<.\·:lil< ; d•<S respcdivo~ <'~"nadt·lí,·s . 

. \rt. 6·'. Qu11nlo s•' aeh.11· so um ,ul"'lt<'I'll« na eompanhi:t on 
osrl\LIIIl'ií.n, Hlt';'t o t·c:;pt>US:tvol !'OI' elh, 1lllrauto a at~:;enei:L 
do t·e:;pe<:tivo culillll:ltliLlllte; exísti111h' mab do um, o mais 
antigo ou graduado cnmprirú os duvorc~ qnu incumbo áquollu 
dc~emponlinr. 

DO INSPECTOlt DA ~IrSICA 

Art. (r!. J'..oinsp~etortlamusic:t cumpr·e: 
§ 1.• Inspoccionat· :t banda do mnsiea, prostantlo ao comman

dnnte c t'•3spcctivo major· rlo re;.;iuwnto tn,bs as illfi)l'm:H;ões IJtlO 
sfJb!'e ell:~ lho !'ot'·Jttl <•xic;idas. 

§ ~.·A prt~~ mlar, pu r· 'iut~;r·ntetlio <!ore' peetivo major, propostas 
pat':l os '"~Ce~SfJ . ..; de ela~~~~ dus IIllhÍt:IIS, <l•l :tC<'IH'do com as inrli
c;tçõe~ !IJit:t~ l"!lo rn:<pnetivo ll11J,tre. 

~ :)." .\pn's•·nt;~r i~u<dmonto ao C<)l!ltll:Ultlanto do reg-imento, 
por intcmwdio riu f<J,;pectivo major', rel<~çiin tia,; pr<H;as <piO pelo 
mestre foro111 indi;.;itadas !'ara «Tll'l'n<liz,·s da bamht. 
~ 4." l';~rti"il'ar illllllelliat:tmentn o por ioJlCJ'Illodio do respe

ctivo maj<w toda e '{WLlquer ocem·r·••n,;ia. relativa ao pessoal ou 
nmteri.t I da hauria. 

~ 5." Ell'•ldn tl' o p.tg<unr•ttto •hs '!unta..; que caibam aos mu
skos pola; tm::th~ p:u·tiGul•res, npt·e.,,ml;tn<lo mons:tlmente re
la•;õe..; no:llill:tllS d<> pagamento do cada loc:Üa, Clllll UOClaraçií.o 
da~ l!IO:illl:ts qnot.1s. 

§ G." Fazot· tH:dido •lo r1ue lüt• pr'ociso relativamente ao in
stl'l!ment d c solicil:t.r os uccessarios concortos. 

~ 7.• E-'eriptiH'<tl' o trazer sOill[H'O em :lia o mappa <la carga o 
dcscat·ga •lo materi:d tb banda. 

Art. 6'1. O inspeetor da musrca ser:i. do nomeação tlo com
mamlanto do re;.;im·Jnto, a qual ree:dtiric no commandante ou 
em um dos olllciaes da la com panllia.. 

!JOS SARGENTOS AJUDANTES 

Art. 65. Os sat·gentos ajudantes serão tirados dentre ps 
1°• sargrntn~. pot• es~olha •lo comman<lo do regimento, o siío ns 
n~~istont,•>f ill!lttetliatos dos :•jmlantes. 

Cn11qwe-il!e:-:: 
~ I. u ~<jl'etu responsav·~is ao ajudantL· pola in~truc~·ií.o de lo1los 

os otliciaes inferiores, aos quaes a sua, conducta o apparencia 
devem servir de exemplo, e serem muito exactos em vigiar o 
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bom comportamento daquelles, com os quaes evitará ter qualquer 
familiaridade ; tratal-os-ha, entretanto, com benignidade, ao 
mesmo tem110 que insistira sobre a sua obediencia, diligencia e 
actividade, sempre notando as suas faltas e participando-as 
áquelle quando JUlgar uecessario. 

§ 2.0 Procurar ter conhecimento 1las habilitações e defeitos 
dos mesmos inferiores. 

§ 3. 0 Ter perfeito conhecimento de todos os detalhes do re
gimento e trazer sempre com sigo uma escala dos officiaes inferio
res, cabos, cornetas ou clarins, para os casos extraordinarios. 

§ 4.• Fazer chegar it forma e passar revista a todos os desta
camentos, guardas, piqnetP-s e patrulhas, antes 1\e os entt·egar 
ao ajudante. 

Art. 66. E' intli:;pensavel que os sargentos njudantes sejam 
perfeitos instructore~ e saiknn organisnr perl'eitamonte rela
ções e mappas. 

D>S SAIWE:\'TOS l,l{TA!lTEH-~1 ESTitES 

Art. 67. Os sargentos fJHarteis-mestres serão tirados dentre 
os I•• sargentos, por pl'opo~ta do f]nnrtel-rnPstre no commandante 
do regimento, rtne pcderá r>u não conformnr-se com ell:l. 

Art. 68. Os sargentos quai'tPis-mestres estão it immediata 
disposição do quartel-mest1·e c obrigados ao scniço que por este 
lhes for 1lestinario. 

Art. 69. E' essencial que os sargentos quarteis-mestres sai
bam contar bem. 

Art. 70. Os 1 os e 2"• sargento~ e forriei> devem saber ler, con~ 
tar bem, ter actividadc, zc]O, 11l01':t]idnde O J>rUdPllCÍ:I. i ser ha
beiS no exercício de sua arma, e ter todas as f]tml idades consti
tutivas do bom soldado, 1le mo,Jo que a sua conduct<t si!'va de 
exemplo aos cabos de e:<f]nadra e m;lis pra~·as. 

Art. 71. No desempenho de seus deveres devem revelar a 
maior firmeza e inflexibilidade em conservar a disciplina, sub
ordinação, e cnmpr•·-lhes: 

§ 1.• Tratar os sol,lado~ rom benignidade, evitanrlo, comtndo, 
qualquer familiaridaue on transacção pocuniaria com elles no 
intuito de manter a sua força moral. ' 

§ 2.• Notar qualquer irt'Pgularidatle, logo que a o!Jservarem, 
participando á autoridado co111petentA o que occorrer, sob pena de 
serem considerados cnmpliees. . 

§ 3.• lmpedit· f]Ue o~ ~ol1Lvlos j.1guem ou se etnl>ringuem e 
façam desord•)lll. 
~ 4.• Observar cuir.l:ulos:tmente o procedimento das praças no

vets e advortil-as, quando commetterem negligencia ou irregu
laridade. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 111 

§ 5. • Prevenir aó com mandante da companhia ou esquadrão e, 
na ausencia deste, ao otllcial do estaolo-maior, quando lhe con
star que alguma pi'aça, estando enferma, procura occultar a 
moles tia. 

Art. 72. O I• sargento será encarregado da escripturação, 
das escalas, o!'dens do dia, do detalhe do serviço, dos mappas 
diario:; e das relações de mostra ; os demais inferiores uesignados 
pelos commantlantes d<tS companhias o coadjuvarão em todo esse 
trabalho. 

Art. 73. Os otliciaes inferiores do regimento de cavallaria 
instruirão aos soldados no modo de limpar e cuidar dos seus ca
vallos, arreios e pertences, e vigiarão constantemen.te os an~
macs, procurando em que sPjam bem tratados, ensmando as 
praças a ~onhecer· os primeiros signaes de molestia de que os 
mesmos anim:ws possam s·~r atacados. 

Art. 74. Ao foniel compete : 
§ I. • Guardar o~ objectos da companhia ou esquadrão que se 

acharem JU', reserva, conservando-os limpos, bem arrumados e 
em hom estado, tendo um mappa da car·ga de tudo quanto po~
suir, não só arrecaJado, como distdlmido ás praças da companhia 
on esquadrão. 

§ 2.• Ter muito cuidado, logo que qualquer praça baixar ao 
hospital, de anecadar tudo quanto a esta pertencer, e quando 
algutna ausentar-se do quartel e for· reconhecida a ausencia, 
rel:tcionar todos os objectos que encontrar, pertencentes ao au
sente, chamando para testemunhas tres praças que saibam escre
ver, para as~ignarem esse inventario. 

§ 3. 0 Quando as praças se recolherem do serviço, fazer com 
que ellas tratem logo da limpeza do seu armamento, equipa
mento, aneiamcnto e cavallos, arreca,lando os respectivos obje
ctos e não consentindo que algum armamento esteja fóra da 
arrecadaç:lo, principalmente de noite. 

§ 4. 0 Marcar com o numero da companhia ou esquadrão e o da 
praça a quem pertencer, não só o fardamento, como o arma
mento e todas as peças de equipamento, para que elle proprio 
possa reconhecer a praça que esth·er de posse de taes objectos, 
o não consenti!' 'JUC se sirvam de ol>jecto algum, sem ter a com
petente marca e numeração. 

§ 5.• Ser responsavel pela conservação dos utensilios da com
panhia ou esquadr-ão, os qua,~s revistará diariamente. 

!'i G.• Velar sobre o asseio da companhia ou esquadrão e das 
camas dos soldados, conservando tudo na melhor ordem possi vel, 
communicando ao I• sargento qualquer falta que encontrar. 

§ 7.• Conduzir a companhia ou esquadrão ao rancho, assi3-
tindo ás rcfcit;ões. 

Art. 75. Os forrieis terão para auxiliai-os no desempenho de 
suas attri'>uiçõos um soldado à escolha do commandante da com
panhi:t ou esquadrão. 

Art. 76. Os Jos sargentos e forrieis não f;trão serviço externo 
ordinario dos regimentos, não poderão ser uistrahidos de suas 
fnncções o, portanto, nenhum emprego occuparão. 
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DOS CABOS IJE ESQUADRA 

Art. 77. Os cabos de esqnarlrn serão tirados dentro os soldados 
que saibam ler e oscJ·enJJ', m:li~ h:lhilitarl(,s e de bom comporta
meu to. 

i>OS SOLIJA DOS 

Art. i8. No pontual cn1npri~uento das ordens qur.· recchcr dos 
seus superiores, ~e l'•'"lllll"lll o,; rlcn•re:> g~:rae:; do soldado, 
achando-se sempre prompto à hora e no local que llie tor dotel'
minado, procurando fnmi!iarisar-~o coHl os habito;; militares e 
ter conhecimento rle suas :lttJ'iirniçõcs, expressas neste regula
mento e ordens concernontr'' au ''~rviço. 

Art. i\l. Ao mestre d:t mnsi<'a cumpro: 
~ 1.0 A dir<'cção da musica nos •:ns:dos o em toda a occasião 

em q11e deva tocar. 
§ 2. 0 Yigiar pelo :t'~0in indiridu:~l o comportamento tios 

musicas, assim como pol:i conset'Yaçiiu tios unilormes, a rmnmento, 
equipamento e in-;trumeuto:; quo lhe~ lillom distJ•ihnidos, dawlo 
parto ao inspector tias faltas f]lle CIICllll trar. 

~ ;).o ,\compnniHil' a mnsic;l em todas as O<'C:Isiõcs do serviço, 
e mesmo naqnellas nm que a !Jantla liw tncar pül' contrado par
ticular, dando S"lllPI"" parto ao in~pectoJ' da maneira por que os 
rnusicos se (;ompot·t:n·ow. 

§ 4." Fnzor a r'''·lw:<;il•> du p:.r!itnr:J,;, o extr.ihi!·-Jhcs as 
partes. 

§ 5." Propl>r ao conHllnndanto du regimento, prll' intormedio 
<lo illspector, ns praças IH·' c:1~ns do snr aprcnúizes. 

Art. 80. :1 contrame~tm tl:1 nJnsi··a tom a seu caJ•go o ensino 
dos aprendizes. !leve :rnxili:1r o '''''"tm t:>nto nos 1·nsaio~ como 
na disciplina da bauda ; n uo ill!j'''dimento ou au-;encht dolle 
exercerá todas as suas attribui~·i>e:;. 

Art. 81. Os mu:;icos são resporha>eis pelo damo•) ou estrago 
de seus instrumentos, qn:mclo devido ú sua negligencia. 

DO CLARI~I OU COitNETA-MÓR 

Art. 82. O corneta ou clnrim-mór terit a graduaçiio rle F sar
gento o deve tee con heclmcnto dos toques das dill'eJ·•mtes armas 
n snr· o respons:t vel pc lo nusino doi!,,'_ 

lncumlJo-llt•) : 
§ 1.0 Todo:; os dias, antes de comoo;ar o ensino, examinar os 

instrumentos o participar inmwdiatamento ao ajullante si en-
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contrar algum dellos arruinado, afim de ser responsabilisado o 
respectivo dono. 

§ 2.• Reunir os cornetas ou clarins de todas as companhir~s ou 
esquadrões, ~;empre que houvee formatura geral do regimento, 
afim •lo tocarnm todos juntos. 

~ :l." Não alterar, sou pr·etexto algum, os toques marcados 
pola Orrlcn'tn('a. 

~ 4." Indicar ao ajudante respectivo, dentre os cornetas ou 
clarins, o mais lmhilit>.Hlo e de molhar eomportamento para, 
1:mpprir· suas faltas, quanrlo por qualquer motivo não puder com
parecer. 

Art. 83. O corneta e o clarim-mór solicitarão do commanrlante 
do regimento, por intermedio do respectivo ajudr~nte, os soldados 
que tiverem aptidão para tocar clarim ou cm·neta, para lhes en
sinarem os di IJ'orentes toques, de maneim que haja sempre no re· 
gimento oito apt·etHiizes no caso de poderem supprir a~ falt:1s. 

Art. 84, Os cornetas ou clarins ficarão sujeitos à disciplina de 
stms companhias ou esquadrões. 

DO ARMEIRO 

Art.. S5. O armeiro terá a gT,1dUa(,'ão de Jo sargento, compe
tirulo-Jhe : 

§ 1." S1Jt' rPsponsavel pelo concerto do armamento. 
§ 2. 0 Satisf•1Z•Jr os concertos de armamento que torem precisos, 

dando conta ao quartel-mestt·e da mataria prima que receber e 
empregar· nos ditos concertos. 

§ :~." Ter a seu c<~rgo o concerto das coronhas das armfiR, rle 
sot·te que estejam st>m(H'O preparadas para o Ferviço. 

Art. 8ô. O al'meiro licar·á suhor•linado à disciplina de suare
spectiva cornprmhia on esquadrão e informara sobre o~ estragos 
em qu·,es•]tWI' P'!Ç;;S, cujo concm·to fizer, qunndo taes peças 
devam ser pagas pelo indivirluo qao tiver motivado o estrago. 

DO MESTRE CORR!-:EllW 

Art. 87. O mostre correeit·o terá a g'!'adnação rle !• sargento 
e e t'e31wn~:tvel pelo rmH~erto <los sellins e atTeios dos cavallos 
e subor• inado á ,Jisciplina do seu eS'JUadrão, e cumpre-lhe : 

§ 1.• S:ttisíhzor· todos os concertos necossarios, dando conta da 
nmtel'i:t prinm íJUo receher c empregar. 

§ 2." Indicar os soltla,ios que tiverem mais aptidão para o 
oJHcio de corrceil·o. 

DO ~TESTRE FE!U{ADOlt 

Art. HH. O mnstt'n !"OJ'l'<tlh>r let·:\ a graduação tio 1° s:H'.~"nto e 
cotnpete-llte: 

§ 1.0 Dir·igir torlo o serviço •le ft.Jt'!'ct.gem dos cavallos, sendo 
responsavel por todos os defeitos e pelo estrago que esse ser
viço fizer nos cascos dos animaes. 

Poder Executivo !893 



114 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

§ 2.• Cot•rigit• o3 tl~feitos que notar no serviço dos ferradores e 
ensinar o olficio ás praça~ •lesignadas pelo commaudo do regi
mento. 
~ 3." Receber do quai'tcl-mcstre do regimento nR ferraduras 

c ct·avos neccss.trios, apt·e~eutando nota do f]ll•~ fnt• despeu•lentlo. 
§ 4.0 Set• o responsavcl por to,Jo o umtcl'ial da ferTaria. 
§ 5.0 SuLstitnit• o vetel'inariü, rptando soja neceS5at·io ap[tlicar 

algum medic.tmento ut•g,Jule a auimaes o aquelle não e51B,ja no 
quartel. 

§ 6.0 Auxiliartliarinmontc o v"tcrinario tm '•!sita aos animao::; 
doentes. 

1>0 uFFl('L\ L DE DL\ Á llitlGAI•A 

Art. 8~1. Dial'iamlJnte set•;'t pedi•lo pelo •letalhe gemi um olli
eial subalterno do qnaltpter do~ ;·egimentos, para o scrvi<,,o •le 
dia it brigada. 

Art. 90. ,\o ollicial de ,Ji,l it bl'igada cumpt•e : 
§ 1° Apresentar-se, á hora da parada, ao commantlante tla 

brigada e ao assistente. 
§ 2.° Couset'\'ar-so no <JIIllrtel do mesmo commanuo, emrgmnto 

os ti ver de seniço. 
,\rt. 91. Na ause~:JCia ,[,) c.Jmnunthulle Lh IJI'igada e rlo assis

tente, o ollici<ll de dia JH'oVitl.cJ!l·~iará áeerca da re'}ubit;i'lo de 
força c •Je tudo quanto for· a bem dt) set·viço urgente, podendo 
abrir• os o!llcios que tt·ouxet·em essa nota e f;tzer ao~ regimentos, 
em no:ne daquelle comtuawlo, por· intet·medio uos respectivos 
o!llciaes de estado-maior·, as requisições no :ess n·ias, lht!lllo de 
tudo parte em tempo ao IIIIJ:;mo commawlo. 

1>0 f!FFrCt.\ L I>E E~T.\ll•)·\1\ fOR 

Art. 92. O oll1ci:tl rle estado-maior enft'<H'Ú ri•J senko á ltot'.l 
d:1 par.uia e LI•JStle entiio até á hora fJIIC seja ~~~h~lituido é rc
sponsavcl por totlo o servi•;o em g-eral do reg·inwnto e velarit 
par.L que elle se efTectno c.m f<1rrno as orrl•'llS esl:tbdet~i•lls, con
servando-se sempre nniformi~tvlo c armado. 

Cumpro-lhe: 
§ i." Não se afashP do qn 'rtel, so!J pretexto :tlgnm, Olli•}Uauto 

estivet' de serviço, observnr cuid:\llosamente tudo quanto occor
ret·, assi~tir aos diverso,; serviços its hom,; doterminallas, lisca
lisal-o~ e rorl'igit· as fall:\,; que se th'l'lJlll em C(lntmvenção tlas 
ordr>ns estahelt.~cidns. 

§ 2.• Yisitar de dia e •le noite as JH'isões e guartlas Jo rJuartel, 
rancho e mai~ urpendcncias, provirlcncinndo para que tu•lo se 
faça con!'·n·mc as oruens em vig-ot·, c dat• p,n·to das !'altas ou 
irreg-nl:tridctdes que houver. 

§ 3. o Entregar ao respectivo majot·-tisc:~l, utna hora depois de 
ser rendido, uma parte, em qne meneionarà to,Jas as noviuades 
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que occorrerem durante as 24 horas, declarando tambem si 
todas as ot•dens for·am fielmente cumpridas, e, si o não tiYerem 
sido, adduzirá o motivo. 

A' ref<Jrida parte acompanhará nm:t relação, assig-nada pelo 
commandanto da gnllrda, do torlos os presos, t!ovendo 0:;la 
relação ~er confeei,Ja e rubric;\(la pelo •li to o!licial do estlldo. 

§ ·i• Mencionar na parte a hora em qne marchamm o St3 rcco
llwram as gu,tnlns, destacamentos, patrulhas, etc., e nenhnma 
força march:~r·it, ou rlispers:~r:\ ttnnudo rccolher-s~. St:'lll o seu 
conhecimento. 

§ 5. 0 Dutenni11:1r <1tHJ a illnmiunçiío a g;tz, tio rtunrtel, seja 
diminuitla á meia J'orça. ao toque de silencio, mal!llaudo pelo 
inferior do tl!:t ao regimento pet·eort·et' muitos vezes o qnnl'lel 
par;t prevenir· a transgressão das ot•,lens a respeito. Si ror ue
cessal'io qtw a lnz da S:tla das ordens, da~ COlllpanhins ou 
esquadrões, ou qu~ lrtucr out1 a dependencia, se ctJnservc com toda 
a lot·ça, mencionará i~to em sua pal'le, para justificar o augnwnto 
do consumo, pelo excesso do qual é responsavel nos cm:os 
contr·arios. 

§ 6." Percorr•or· as cavallnriças o ohserYar si os animaes estão 
bom tmtado~ o si as raçõss ou datas d,J agna são tlistribnitlas its 
horas m[trcatlas e tio conrormi,lade com a;; tabcllas o ortluns 
estabelecidas. 

§ 7 •" Assistir a eutrath o sahida tlc todos os g'•"lleros rlesti
nadot;; no raneho das praças, forrngem e rert'<\gom dos animans, o 
que tudo mencionara em sun. parte. 

§ 8." Na anseucht do commanrlante o do respectivo ma,ior
tiscal, [Wovidenciar itcerc;t das requbições de foro t. e de tudo 
quanto l'ot' a bem do serviço e urgente, podendo abrit• os ollicios 
fJ ne trouxcr·em c:;s' nota. 

§ ~1. 0 O o:ricial de ostatlo-maior SPl'it auxiliatlo pr1r um ollkial 
snbaltemo c tc!'á um inl'criot• it ~na disposição pat'<t executar 
todas as suas ordens. 

§ 10. 1\fandar· fazer o toque geral p:tr,t a [('itnra do rletalhu it~ 
praças (h) r •gimento. 

§ I I. Enll'c'gar ao sr>n sncces:>ol' nma nota mencionando ns 
praças qne estão f;tltando ao qn:wtcl e do"do fJll'1ll'lo, e hmltcm 
a marcnçfío dos rL•gistros tle illuminnçfí.o, que tomar;\ ao entrar 
lle serviço e no set· snhstitui,Jo, mencionando mn sna par·te. 

§ 12. Todos os toques serã·• feitos por seu intormedio, ex
cepto os da ras~ da ordem e os determinados pc•lo comn:andante 
do regimento. 

§ 13. Faze!' apresentar' ao major o ao commandante, quando 
no quartel, a amostra das refeições. 

DO OFFICIAL COAD.JUVANTE AO ug J~STADO-MAIOR 

Art. 93. Diariamente sera escalndo por cada regimento um 
official subalterno para coadjuvar ao de estado-maior em suas 
attrihuiçlles, rnmprindo-lhe estat· sempre prompto para qualrJHer 
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Serviço externo extt•:to:•rlinr~rio (jUe 1113 for determinado, e, quando 
isso sa dê, sera nom~wlo incontinenti outro para substituil-o no 
quartel. 

1>0 OfF!Cl.\ 1, T>J·: !>IA AOS E~t~l"A I>RÕIC~ 

Art. 04. o J'egim0nto do ('avaliaria nonwará di:1rianwnte um 
ollicial snhallc·ruo par:• o ,;en·iço de •lia aus es(jnadrüos, e cnm
PI'e-lhe: 

§ 1." Estar presPutc ú limpeza rios animnes e cavnllariçns, 
bem corno ao rr>celo'm,.ntn das fonn~ens e a todas as distribui
ções dal raçr1es d0llas ,, ú~ data~ <lo a gua, ús horas determina-
das pelt resptctiva takllt. · 

§ ~-" CornmuuicaJ' Íllllll•'di:•t:•liiPiltn ao nfficinl de estado-maior 
qualqu r occUITenci:l IJI!'' ~" "'''' '''' falta rpw notar relativa
mente ao servi,;o. 

§ :-l. o Assistir:\ vi~itn rln Yr•tct•ina;·io nos nuimaes doentes. 
§ 4.~ Assislit· a sr~rrolat· c cortnr· todo o c:1pim ]'ara as rnções 

tios animaes, devenrlo l'a zot· aprov.,itar o retr:1ço sccco nas ca
vallariças, para canw dos 11·esmns. 

§ 5. 0 Não se retirur do qu:uld sinão depois tle distrilmitla a 
ultima ração aos :•nitnaP~. 

§ G. o Entregar no ntnei:tl d0 c>'t:Hio-maiot·, findo o SPt'vi('o, uma 
parte csct·ipta e eirclllll,fanciada do tmlo quanto tiver oct'orrido. 

§i." l{eCI!!Jer do qnnrtcl-ni•'·'lt'••, l'egundo os vaies dos com
maorlantes tios C'~•Jll'lrltl•r.·s, a forra;:-..·m tliaría. 

Art. UG. Cndn r•'!.!ÍIIJ<'Ilt•• <'H·:tlnrit mensa!!liPJitr> um olficial 
suiJaltt.'l'llO ]"';·:• n!.!•'lll•·. :rli:11 "" •'tH':lll'<'.t.:':!l'-''' tl:1 alitw•nbf;iío 
das praçns. Cllll!Jll'lr;tir•-Jilf!: 

§I." Fazer C<:lll :L 11· ,.,,,,,;,!i:~ arl!f't'l·d··Jwi:t, qninzerl't!mente, 
para ser 'ati~fdto r•)ln li>J·n.,. rdur, o pedido do~ g(•net·os cal
culados para o l'ortJ.>t·inwn f,> do 1 L'!.dmento. mencion:l!ldo o numero 
de praças exbtentes no di:t anteriut• e tendo em attcn<;ão a quan
titl:tde de genet os :l!TLT:td:trl"''. 

§ 2." Fazer di:·ri:I!IIL'llk "pedido ''']Jf!Cinl rle t•iífl, C~ll'll'J verde, 
vet•dura e sobr·r~mesa, lil·lll r·nnw tios' iveres que tecm de ser lor
necidos pela arr·ee::vJ:1çiío a r'()I'go do (juartcl-me;;h·r>. 

§ 3. 0 Providenciar para que na cozinha todos os generos re
cebidos entrem para a caldoir:1 e qne as comedorias sejam hem 
feit11s e com todo o asseio, pt1ra o que tiscali~ar·á o estado do va
silhame. 

§4. 0 Não consentirrjue da caldeira se tire comirht ante:; da 
hoJ•a marcada par.,, o mncho, c a,;sistir com o ollicial de cstarlo
maior á distrihuh;ão rlo me~mo t·ancho, para que esta se faça eom 
re~ularidadee caiiJa a ca•b prar;a a sua ração exactn. 

§ 5. 0 Ter a sen cargo o sob sna responstlhilidndo todos os uten
sílios do rancho. 
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§ 6.• Apresentar ao seu successor o mappa de sua carga, o 
qual será rubricado pelo ~spectivo major-fiscal. 

§ 7.• Entregar, até áodia lOdetorlos o3 mezes, os papeis rela~ 
tivos ao rancho. 

!'l 8.0 Etfectuar todas as compras ordenada~ ruJo commandante 
do t•cgimento. . . 

§ 9." Não consl"lntir que as pra<;as de~.umn(:h:11lns se nbltscm 
rln s refeições das ananc:t:ulas. 

§ 10. Provideuchr sobre a guartb e consl"lrvaçã.o <las rcl'eições 
das praç:ts que estiverem de serviço, dovontl(), porém, sct· p1·evc
ni<lo <lo numero dellus pelas comp:tnhias ou c~quadt·ões. 

~ 11. l!':tzer apt·csentar pelo inferiot· tlo rancho, ao olllcial rJe 
esta<lo-rnaior, amostra das refeições. 

Art. \Jü. O agente terá para o auxiliar um inferior e, como em
pregado do :rancho, um cabo de esquadt·a e os solda< los, que pelo 
commandantfl rlo regimento forem julgados ueecssarios. 

llO 1:-<FF.RJOR DE DIA AOS ltEGIMF::-<TOS 

Art. 97. Pelos regimentos será escalado <liariamente um infe
t•iot', que ficará á disposição do o1llci:tl de cstarlo-maior para :utxi
lial-o na execução rio seus deveres. 

DO INI'F.RIO!t DE DIA AO HOSPITAL 

Art. 98. Os regimentos escalarão diariamente um inferior 
para o serviço tle dia ao hospital, cumprindo-lhe: 

§ 1.• Reunir á hora determinada e com licença do olflcial de 
estado-maior as praças que haixarom ao hospital c a elle contlu
zil-as, hem como as •lUC tiverem baixa extraortlinat•ia. 

§ 2." Acompanii:tt' ao qnartol :1s pra<;as qun tiv<·rcm :llta do 
hospital. 

Art. 99. Os commamtmtes da gnm·,la do quartel são insepa
raveis della, assim c,,mo as praç;IS que a compoem, e não consen
tirão que estas estojam tlesuniformisa•laH, atiu, tle comparecerem 
promptamente em fórm<l, sempre que se chamar ás armas. 

Cumpre-lhes: 
§ l.• Zelar sobre o asseio do xadrez, conservação dos utensílios 

que estiverem a sen cargo e limpez<t rlo co!'po da guarda, não 
conseotin<lo que os presos conversJm com po~soa alguma. sem a 
permiss .. io do ofHda.l rl<J esbrlo-maior. 

§ 2.• Totlts as vezes que tiver de ahrit· o xatlt•er. e pCJnitenciaria, 
fazet· formar a guarda á respectiva. por·t:t, qnn não ser:i. aberta 
sem a as~istencia do otficial de estado-maior·. 
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§ 3. ~ Não consentir qne pes:>oa alguma extmnha tenha in
gres~o lno qunrtel, sem o consentimento tio otflcial de estado
maior, o qne :1s lH'nças saiam ú rna s'~m S<'r unifot'mis:v.las, limpas 
e I'O!ll licença, a qualquer IJom do tlia ou tia noite. 

~ 4." Depois rio toque do I"•?colhet·, fechar o portão e manrlar 
apresentar ao otlicial de e:::tarln-mlior tcyla~ as pt'<1ças que en
trat· ·m depoi,; da revista e que não ~e achat'<'lll em serriçr., a;;sim 
como nãl) permittit' a saliiola cl,, praça ~dgnnm sem licença do 
mesmo otficia l. 

§ 5.• Prohibir 11<1 gu;q·da ;1jnntatw•11tn cl•3 oufr;~s pr:~~''"; e de 
pessoas extranlJas a e Ih. 

§ G." Conserntr :;·~mpre f"l'lll<Hh a gnacola, ellli)U:lnt•J se ren
ll•3t'Cill as sentirwllas, tauto de rlia ()omo de noite. 

§ 7 .• Fazet' com qtw "~ ~<'lltin<3lhs scoj11m cvndnziolts pnm seus 
postos, debaixo do fôrma, p;~Jo cabo •Lt g-<t:trda, o qttal verilic,tr:1 
que as ordens rle um:t S•Jnlindla p1ra outm sejam fielmente 
ttansmitti•las e com clar.~z·t, p;ll'a o qno, manrlando fnzer alto á 
distancia rle cinco passos o quarto fJI!e co!lllmit·, nc~ompanlwrú a 
sentine!la nté ao posto qne c~ta Y;te occnpat·. 
~ 8." Não recolhet· pres0 algum Rem conhecimento 1lo otllcial 

ue e~tadfJ-maior, t·ecoiJendo rlr~,;tfl in~trucções a. respeito da culpa 
do mesmo, afim de olnerval-t nn l'.Jiação fJUe tom de entreg-ar ao 
di to olficial, antes de ser rcnclido. 

§ 9." Não solt:u· c nem entreg;u• pre-;o algum, sem que pnra 
isso recekt orrlem cln otnci:tl do o;;Ltrlo-maiot·, fnzenrlo depois a, 
eompetrmte nota na su1 relação. 

§ IIJ. Não satisf:tzet·, S'!m prévia orrlem do offidal de estado
maior, qualquet· rerJnisiç:Io qw• lho for feih pelas antoridarles 
ciri,; pat•:t. prestar fot·c;·a ch gtwrd:t, mencionando na p,u'te, que 
t·~m rle dar antes rl•· '"''' r•,nrli•lo, o nome das prar;ns que com
puzcrclll a for~·a por! ida, '•··nt ,.,,11111 a,; ltot':ts em 'JIIC' s ,ltiram e 
~o "';colll'•t•am. 

§ 11. E'ltl'ngar ao 111Jlr;ial rb e,;{;;ci•J-maior, antes do set• ren
clirl:t a guat·da, rr pnrte rias occtliTOIII;ins nconlp:tnharla cl:t relação 
rlos utensílios, com dccl:u·açiio do e;tarlo em r]tlli o.> rkixa e uma. 
rclac;ii" dos presos qno h•HIVI'I' no xach'cz e penitenciari;t, men
cionando ns <'ulp:ts e h nt'dPJll rJ,; IJII"lll se aeham pro:<o~. 

DOS CO~DIA:"<I>ANTE.' E liil.\Jlll \S IJE C.\ VALL.\IUÇ.\S 

Art. 100. Cadr• esqtwli'ftü nomeará clhriamente um cabo como 
commnndante e tre::l soltlados pnra guardas da mtYallariçu, os 
quar:s compat·ccer•ão tamiJom á formntm•a da parada mareada no 
art. J:"l2, formando á r·ctagnal'.!a ri esta, Vflstid•JS it vontac.le, mas 
cn!u dorencia . 

..\J•t. 101. Os cnmnnil !antes cnwluziriio ns guardas de eaYal
laric: 1' ~os sen,; rwsto5, ']ll:tndo m•ll'"!I<il' a. par.írl:l g·ot•nl, e rece
''"riío de ~;~us antecp~o,cros os utc!J;;i'ios, ns c ·ireçai.~;:; '1 os nni
mae" exist.1nL:~ llhS eavallariças, :1ssim eomn a r.nantidado de 
fbmecimento par t ns rações dos aniwaes e numero de feixes de 
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capim, examinan,{o tudo e dando logo parte ao official 1le dia aos 
esquadrões, do qualquer falta que encoatrar. 

Art. 102. O commanchwte •lelln. conser\·:u·it effectivamonte 
uma sentinella vigilante para. cvitat• qtw os animaes se oscou
ceem ou soltem, o qno os solJ:ulos de outt·os e''ltLuh·õcs tirem ns 
cttbaçadas ou algum utensilio •la cavallariça; devendo a senti
nella cuidar tambem da !impez<t o a-;seio da C<tvallariça. 

Art. 103. O commamlanlo assistii•it S·~mpt·o ú entt·ega dos 
uten;;,ilios e mab objectos, o as sentinel\as serão r<.Jmlidas its 
mesmas !toras quo as da guarda. •lo quartfll. 

Art. 104. O comm'l.nd:lllto não permittil'it quo as pt'<tças Sfl 
afastem para longn 1\a cavallat•iç 1 :i<ll11 motivo, o qne pel·noitelll 
fóra. 

Art. 105. Terá todo o cui<h,ln em que ns llr<1Ças. ou nntt•a 
qnalqnot• pe . .;soa, não ma lti'<1tom O> animaos com pall<'a<las, sendo 
o responsavd pel:t inobservancia (\esta disposiçãn. 

Art. 106. Não C)nsentil'á quo praça alguma, quo se recolha ao 
quartel a cavalto, s~ retire da cav~llari~,a, sem primeiro des
apertar as nilhas, e só dec,)rl'ido algum tempo <leven't então re
tirar o sellim do anim:tl, f1zenrlo com que a p1·aça a qncm per
~encor o o,;frc~ufl polo lombo com retraço s,'eeo. 

Art. 107. D.u·á p:1rto ao o!llcial rle dia si alg-um anilllal adoe
cer, on for rocolhillo de qualiJuer s·lrviço ferillo ou maltt·atado. 

Art. 108. N1'io enns:Jntirá q:w praça algnm:t encilhe cavallo 
qne n>io seja o de sua monta•la, o fJIW veritic,u·á pela rolflção 
atlh:arla na. cav<~llat'iça, salvo o c:1so rle rec.lb'3r or•lem eontra!'ia. 

Art. \09. Qnando, por qualrplel' motivo, tiver de rloixnt• o 
comman•lo dct gu;u·da rh c wallariça ante;; do ser rendido, entt·e
g:trá to•los PS ohjectos, por contngem, ao soldado mais antigo, o 
qnal snpprirá a sna f;tlln, cumprin lo tortas a,; ;;nas obrigações. 

uns C.\ fiOS IJ!~ DrA E SR;\TTI:-!ELT.A.S As CO~IPANIIIAS OU ESQUAIJRÕE~ 

Ar·t. 110. Aos rahos rle dht n sontinellas as rompanhias ou 
esqundt•õos cumpt•e : 
~ 1.° Comp1te,•cot• á fot'IWÜill'<t th p:u·a•h ~om nnifm·me ig-ual 

ao mar~arlo pat'<t as pr:1ças da guaT'tla: os c;tbo~, armados sr'nnónto 
•lo e,;pa'b o•t suhro, e as sontinellns, só com o corroamo. 

C_u1a companhia ou esquadrão nome,u•á diariamente um e:tho 
e tres solriados para esse serviço. 

§ 2. o O C<lho rle dia é responsavel peln. fiel execução do mesmo 
serviço e farà com que as sentinellas cumpram as instrucções que 
lhes são marcadas neste regulamento e recommondações do com
mandante da companhia ou esquadrão, sobre o serviço interno 
rias mesmas, para o que serão insepnraveis do seu posto, compa
re"endo com :1, m:1ior prnmptidiio ao toqnl) de chnmada qun lhes 
f'1r reh ti v o. 

Art. 111. As sentineltns serão colloearla:; á~ portas de suas 
comp:whins, munidas de um apito pat';t •\arem signal, qnawlo se 
approximar algum otlicial, ou quando qualquer novictade occorret• 
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na con~pnnhia ou esquadrão ; serão rendirlas juntam0nte com as 
da g-nat·da do quartel e ter:lo por deveres : 

§ I. o Não consentir jogos ou disturbios. 
~ 2. 0 Revistar os olljectos qno seus camaradas levarem para 

fúrat!as companhias ou eS'}n:tdrõcs e que suo;peit:~r<!lll ser furto, 
as~im como evitar que fJll:tlqtwr· pra<;>a to(juo em objcctos de 
nntr·os que estejam ausente,;. 

~ 3." Obstar, dcpoi;; do toque tio silrmcio, ao ingr,'sso de praças 
•lo outms courpanhia'i on e~•Jnadr•1cs, ;;otll conhccinreuto •lo cabo 
de dia. 

~ 4." Zelar pr•lo asseio e hom m·r·:wjotla companlria ou CSfJlH\
•h•ão, e cnmpr·it• lielnwnto tndas as Ol'rlen~ q11c l'OIWhor por inter
IIICtlio do caho do dia. 

,\rt. 112. ;\o f'Ollllllant!ant•) rln oslaç~u ou po~lo polieial com
pete : 

::i I. o Faz<' r, •lo acco•·do com a antorid:•dA ro:-p.,ctiYn, o poli
ciamento do llistricto em qnc senil·, n:lo intervindo, porém, de 
ll!Otlo algum nas nttrilmiçõo> dess:t nntoJ·i,lad•' onde qualquer 
ontrn, limitando-se a pt'f'Star-lhe o awdlio •JIIC t'ut' u.istcr para 
o serviço, quando reqni~it:lllo. 

~ 2." Instruir ft•equf'tlt•·mente as JHaças ,de Ren comman•lo 
nos dilTerentes ramos ,(e sc•t'\"iGn e especialmeute 110 modo tio 
proce,ler, no caso de pri~ão em flag!'ante, incondiPS, etc. 

!ii :J.o lnspeccion;lr diariamente o armamento, rar·damento e 
mai,; artigos tle uni forme das praças, pnrticipnndo immediata
mente ao respecti\·o nwjor-lis•·al as faltas que encont!'ar. 
~ 4.• Fazer rondar dnrant•) o dia e a noite e em horas iudeter

mfnadas as patrulhas 0 ruas de ~<Hl rlistrirto. 
§ !>." Revistar as pr:11~ns que ti r orem fip s:lltir n serviço, tendo 

o cuiflado do exnlllin:tr si as d<>~tiuad:ts a rond:1r locam; onde 
exbtam caixas do avbo de itlf'enrlio lnvam a l'I!Sp•·•~ti\·a chave. 

§ ü. o Zelar pelrt limpeza do rf'cinto da estação 011 po~to, as~im 
CfllllO pelo ass<>io do pesso:d o material a seu cargo. 

§ 7." Conservar-se :-;cmpm nnil(wmis:1do e prompto a acudir 
a qualquer conflido, providenciando p:u :1 que as pr:lf,'<IS estejam 
em condições r! e assim pr·nc<;der. 

§ 8. 0 Ouvir attcntamento m; pe~soas que se dirigirem :"t. esta
ção ou posto para fazerem qualquer reclamação, e dat· logo as 
providencias que o caso exigir·, comumnicando á anlL•rhlado com
potente. 
~ 9. 0 Evitar a reunião de p0ssots edranhns ao sotTi•;o no re· 

cinto ria estação ou po~to, rpw ndo não s0ja or·c;r ~ionad:l 1" •l' mo· 
ti \'O 'lo uwsmo serviço. 
~ 10. F:tZt!l' J•••rollwr inmwdi:ll.am•'nle ::o xndr·ez os inrlivirlrtos 

qun l"ot•om Jll'eso~, r•om exccpçiio rlaq111d I c;;; que é!.fl,;arl'lll de re
conheci•i:ls garantia~. os 'Jtt:les lic:mln na saln da ostnçãfJ ou 
po~t'J até que a autorida•le re~olva sol1ro o dos tino que devam ter. 
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~ 11. Mandar avisar no Corpo de Bombeiros, bem como ao 
official de estado-maior, no qnm·tel do regimento, ao comman1lo 
da hri.~a•la e its antoridndes •lo dish•icto, sempre que se mani
festar ineendio no Sfln •lbtricto, devendo a elle comparecer com 
o pessoal disponível, alimtk pt•estar 03 serviços que lhe fm·crn 
~olicitndos, qm~r qnanto it cxtinc~·ão, qner qnanto à gnar1la do 
oditicio incetu.liado. Não consentir qno pessoa;;; cxtranhas ao <"ot•po 
do Bomh•,iro-; c :i. Poliria a h i penetrem, evitando ·~no se pt•atiquem 
f'urtrs, ou qu•• s•J procure occnlt.:tr ve~tigio . .; tio ct·ime, >;i o ineen
dio nã.o ti ver >;i1lo casnal. 

Neste intuito, c:o11ocara sentincllas CJtie só sel'iio retiradas 
q tHl ndo par a isso ti ver ordem. 

§ 12. Rec lllt•:t·. no.; ctsos tle prisão em flagt·mlte, torlos os 
ohjnctos qnc sn rnlacionem ao dclicto pt•atieado, taes como ar
mas, insll'lllil''Jltos propt·io' para t•onbo, etc., afim de que se ht
VJ'e o auto do mo•lo mais completo. N:'io consentirá que as teste
munhas se rotit·ern antes de s··rcm in•lniridas, e, na ausencia ua. 
antnrid:ule loca. I, fará apresentar• tudo;\ l'Ppartição ria Polieia. 

~ 13. l't·onder· o communkar ao rpurtel do corpo on estahe
leeinwnto a qne l'r:rtoncerem, prac;a-.: (lo l·~xet•cito, Arm:t~l:t, 
!fnar·da Naeional, lloml<eiros, otc., qnan<lo encontnulaR promo
vendo dosor·dem on envolvida,; em conflieto. 
~ 14. Observai' c fazm· oh~orvar a mais rigorosrt uisci plina en

tre sen,; enltlll!an<latlos. 
~ 15. Gu•n·dar tocha. resrrv:t sobro os factos occOJ'J'Íilos, ni'ío 

os revchu11lo a p.es,;oa alguma. 
~ 16. PJ'ovidenciar, de mo•lo que não se faça. esperar, sobro o 

auxilio rio forç:c 1lc ~en commando, :tlim de 0vit tl' a pet·potra.ção 
de crime, e, quanrlo est,,s se derem, colligir os apontamentos 
necps,arios a.o procnrlimcnto ria autorill:Hie. 

§ 17. Niío eonsentir que ns praç•as sob seu com mando andem 
it p:lisana ou clesunifol'lnis·ul:\s. 

§ IR. Rotnottor rliariamen to :'t sala Lias ordens, até. as 8 
hor•,,s ela manhã, nm:t parte do to las as occut•t·cncia~ h:wi•las. 

ll;tr lambem n1mt parte dessas occnrreneia.s à autoridade do dis
tricto, excluindo, porém, o (jllO fot• relativo á •liscipliua. e ali
ministração da IJI'igada, c, rpnndo occorror· algonm facto n que 
niio se 1l wa dat· puhlicida.lrl, o fa1·:'t em commnnicação l'e
sen·nda. 

~ I \L Fazer pe11irlo dos utensílios [ll'ocisos :'t estação ou posto, 
jus ti ticando o motivo do pedido. 

!'i 20. Tm· sempre em dia os livro;; (lo cntt·ada 'l sahirla dos 
prems o o do registro das parte,; cliarias, c participar, ao as~u
mit• o conHnantlo, si os mos mos livros estão ou não escripturados 
em •lia., hom como si wdstom objoctos art·N•adado . .; a. presoH que 
não ten h:nn Rir! o ainda cntreguo!!. 

:::; 21. i•;nviar ao I'•'»pectivo lllajor-ti,;cnl inventario dr~ llltlo 
(jllll fot• ll!lfH'Oltonr(jr)q :10,; fli'C~OS, do~ 1]11:lfJ~ hlLYI'l':'t l'llr.iho, qll:tlldO 
lltf's tizm· entP,•ga. 

"i 22. Evitar qno haja de~pr•rdicin 1ln gaz, sendo responsavel 
pelo excesso de consumo. 
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~ ?:~.j Niin cons•mtir· consnmn superior olo3 g-ener'<H par•a o 
ran<'lro 1:1~ pr:1ça:;, pelos qnnr·s é r·osponsn.vel. 

~ 2-1. Pr•oceder do :•c••or·d·J com as ordens em vigor•, nos caso.;; 
dfJ rcj>·iç:1o dn qn·dqtwr g-ennro de fili'!Je('imento diario . 

. \rt. In. o COIIllll:lll·lante da <'Stw;·ão lll.indarit tirnr o detalhe 
d" n·gimcn to ú hot\1 dcl8rminada. 

A r·t. I J.J. O com ma tuln.nt•~ rL1 e~t:H;:Í•', s·Jm prc rpto fot• possi 1·e I, 
~.nrit ~nhstitnido dim·inmcuto. 

Art. llfL :\os CIS"J dn :•nsnnda da c>h<::to on pn;;to :1 ohje
cto d<J ~er1·içn on cor11 licettÇl dr1 C•lllllllawlnnte do rr·g·imento, 
o Pommandant•• d:1 esf-l<;iío ~•·t·:'t ;;uh;;titni•ltJ pelo :'CII in11nediato, 
<!'le n:!o pod•!I'Ú ,J.,III ~~~ :>1'::-:[:11'. 

Art. I!G. ,\'s pr'<lÇ:ls r•Jndarrt•JS e 1t~ patrnlh;ts compete: 
~ !." ltond:Jr os postos IJ'il~ I ir>'~ fot•em de-:ig-n:ul0s, a passo va

gat·o,.;o c s-31llfli'<J pr~lo nreio da t•n:t, pnranrlo ~ômento qn:tn•lo for 
necess:1rin ollsot•v;n· :: lgnm ncnnte·.~imento, c sri então on em oc
casii'io do g-rnndo chtn·a porleriio t"m::t!' o passeio. 

§ 2.'' Pr•mtler e eotvlnzir· imme•lintnmr>n!l~ it. presençt rio ('0111-

rn'lnrlnnte da est:r<;iio on posto: 
l'l. I. ,\s pessoas erwonlt':t•Lts na fH'<tlica de alg-um crime ou 

em fug-a, p·31''•}g'lli<Lls proJo cl:1mot' publico. :\este caso ns pt·nçAS 
a:> segnirã0 m:•-;IJJO túr·.t rio ]l•Jsto ou rli~tr·i ·to •1111 rpt8 cstivet'tHn 
de s•,r\·içn; 

N. 2 AS pos,;o:1s que foJ'r•nt Pll·~•>lllrad:ts enm instnnn<:'ntos 
prn]ll'Í"S pnr·a ronlmr·; 

N. :l. ():; prnntHrci:Hlo~ cnnlt•:t m qn:~••s cnnstc hn.\'Pt' m:m<lndo 
do .JniZ'> COlll['f![PIIffJ; 

N. 4. 0.-; CIWlitl •'i ri: s J•!'b'·"~ ; 
N. !'í. Os de~er·!ot···~ da l;~·i,!~:td:t, ri•> Exer'<!ifo, da J\l'tll:lrl::t onde 

ontrns corporaçfíos miliht·.l<, do qrw t•~nlrant conhecimento ou 
rpwn•Jo solicitado o s·•u anxilio. 
~:Lo R .. lacion·Jr as I•~Sl•'lllllllh~u Stll> ·n <H Htctos CI'itninosm o 

colligir todos os ve~ti;rios, impPdit• quo os i],.Jin<JIICIÜ0S lancem 
f(it•a PS ohj..,ctos on in~tr·nmmlto·s do •'I'ÍIIl'-1, e 1'0collror, com a as
sistcncia Unnhom .!·~ t"ster!lllllha~, smnpro rpw fo!· pnssivel, os 
qn·.', :1pozar da vigilancia, forem art•enwss.HIIlS fúr·a pt'ios delin
qnen.tes. 

~ 4.° Conduzir• :'ts e~t:lçõ•JS on postos re,;pectivo:::, alim do se
rem aprcs •ntadns :'t :urtori:btde, rtno deva tomar conlror~imento 
do facto : 

-:'1. I. As pessoas encontt•;rd;ts ·~om as vestes ens~tngnentadas 
on c•Hn qn,rlqner ontt·o indicio, tio qual manil'estamentn se con
clnn "· <'Xidencia tle 1lgnm c im·'; 

N. 2 .. 1s pcs~<.ns qn•; tJ\JilXOJ'<'lll annns prohihida" pelas pos
tut·n~ murti<'ipaP~; 

N. :~. 1\ . ., que fctl'ern Sllt'pt•ehen·lidas d:tnrnillc;;ndo nl'I'Ol'erlos, 
e.Jitlcin~, ohras prt!JlJ<'as O>! ptr!icnlat•es; 
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N. 4. Os ravalleir·os on con,Juctores de vehiculm I]Ue forem 
causa <lo algum sinistro nas ruas e praças publicas; 

N. 5. Os que conduzirem objeclos e se tm·narem suspeitos 
pela sua col!lliçãn, ou om 1'.1zão da qualidade tios mesmos 
ohjectos ; 

N. 6. Os que forem encontmdos em estado de eml.Jl'iaguez ou 
enfermos, ou com symptomas de alienação mental, bem como os 
que forem encmttrados a :lol'mir nas r•uas, pra•:•ts, :\llt·os <lo tem
plos, pontes e estraolas; 

N. 7. Os quo, vestidos de mor! o que oll'enda n moral e os 
hons co~tume~, transitarem pelas t'tns e pr•aças on nesse esl ado 
e~tiverem a banhar-se em r1ualquet· logar pnhlico, ou as;;;im se 
apr•esenbrem ús portas ou janellas do p:tvimcnto terreo oiHs 
habitações ; 

N. 8. Os quo forem encuntt·a,Jos n)entliga no lo nas ruas ou 
pr;1ças, ou implorando a caridade pubHca por meio da exhibição 
de enfermidades e defeitos physicos ; 

N. U. Os vngahundos reronheciolos c as cr·iançns que estive
rem penlid:1s. 

§ 5. o Incumbe igualmente ás patrulhas e rondas : 
N. I. A visar, no caso do incendio em algnm predio, os mo

radores e vizinhos, dirigindo-se sem perda de tempú ao registro 
de siguaes mais proximo para dar aviso ao Coq)O de Bombeit·os, 
seguindo logo a enc.•ntrar-se com este para indicar o logar do 
sinistro; 

N. 2. Communicar immediatamente ao com mandante da e.;;ta
ção ou posto, quando encontrar alguma Jlf'Ssoa m01·ta, e não con
sentir qne alguem se approxime ou mova com o cada ver, em
qnanto não chegar a autoridade competente; 

N. :3. Avisar igualmente, quando for a lguem acommettirlo de 
enfermidade repentina ou abandonado nas ruas e praças, neces
sitando de prompto soccorro. Nestes ca~os, as praças so esfor· 
çarão para qne sejam soccorriolos os paciente~, aUJ quo se r·ecn
Jham ús suas t•esidencias ou ao hospital ; 

N. 4. Proceder rio mesmo modo em relação aos feridos ou 
espancados, quando não possam, devido ao sen estado, set• leva
dos á resrecti va estação ; 

N. 5. Tomat' nota 1los numoros olo~ vehiculos on do nome do 
proprietario, cocheiro ou conductor qtil~ infringit• as posturas nm
nicipaes e regulamentos policiaes, assim co•no fazer conduzir os 
mesmos vehiculos á estação ou posto e os que estiverem abando
nados, para serem recolhidos ao rleposi I o pulJlico ; 

N. 6. Acurlit• ao Jogar onde se houver commettido algum 
crime e prestar auxilio a qualquer autoridade, bom como ao 
official de jnstiça que no exercício do suas funeçõos soiTrer 
n.tfronta on resistencia; 

N. 7. Prev<3nir o mor:tdor 11o· pr<Hlio, cujas portas ou janollas 
<'Stiverem abertas, sem luz e em horas avançarias ela uoitn. 
Caso ninzuem appareçn, p~1rliciparão :·, estaç:w, plra que nst:l 
providencie ; 

N. 8. Evitar que nas tave!'nas, bote']nins e em outras casas 
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dn rwgocio haj:t ajunt unonto nom algazarra que pertnrlto o 
!>ocog-u puhlico, ou disper·s•1l-o, tbndo dis~o conhecimento it au
lor·i•l:vle; 

N. U. Intimar, lmven•lo :l)tei'~"':1Çiill on desordem, os intlivitluos 
nella envolvidos, r~orn l•ots rnan,:ii':IS o nwio,; suasorios, para qno 
~·· :Wr'c>mrnodcnr, ~', ~i n:"'io :ttt••Urlol'nm, conduzil-os a est:tção; 

:'\. lO. AC<illlpllllrar· d<J (•Cdrl to.la:; :1; ·~csso:t~ 'llle, fúra de 
ltor·as, tl'ansitnrern rro.~ sens 111>-itos do vi;ôlanr·i;l. c ']lle lhes 
par·e~•am sn~pr•if:ls, at:, r·l! ·gar ''" po,;tn iwrrwoli:tto, a nu_jos l'Oil
dant••:> ~"'OIIJillll!lÍr·:~r·:"in ,.,ta o<'CIIJT•'rrcia; 

N. 11. Trilfar· no111 dr·li•·:t•l-•;:t '' atttmçiio a todas as pessoas 
']110 ~~l ll11• diri;.;ir·r'lll, :d11d 1 qno ,.,[:1,; pl'Or:ednm d<Jlllodo diverso; 

N. 1~. IJar torh-.: :t' '''ldir·:":'-'''' 'I"'' llrr_,~ forem Jll'rli<la,; o 
sn''''"r·r·•·r· :rs P"""' o: r s 'I"'' l"lrlir·•:nl auxilio, I1Cill como hatCI' om 
plral'lll:lf'i:t, cliarn:rl' IIJr•di•·o n11 p·1rtnira, tudo O!ll seu posto, e, no 
<·n~'' <'Oiltr:u·io, ll':llhlllillir ""~ ''''I' •·am:u·a•hs do posto iur~ 
rn~'liato; 

N 1:!. Acudir· <'<1111 Jll''~-'t~';m """ a pilo~ dn ''il'.<'•ll'l'n ou ('lra
lll:tdn, nmh<Jl':t S<Jj:t nm outi'•I posto; 

N. J.J. :\':lo t(f'sa.mp:u';\1' 0 >'<·llposto soh pretextos •tno niio sejam 
os esJ"'''ific:ulos n,.,,,, <':rpilnlo, salYn caso impr·evisto '' jnsti-
:i<~a•ln ~ · 

N. 15. Nilo counll'S:H, .<r;nt:u·-~e on tom:tr bebida~ alcoolinas, 
durante as horas <i•• sou sen i•:''; 

i'/. lô. Nilo m:tlti·atat• "" lllod<J algum as pnssoas q11e cnn•lnzii' 
pi'csas it •:staçiio 011 pn,tn, m·11r cons•Jntir que os outros o façam, 
n s,·, em dot'esa propri:t 011 l)fll easo extremo de rcsist<Jnda por 
p:u·te elos dolin']nent':~, f':ti'it nso de sou armarne11to. 

!:i r.. o As patrnllr:ts nu ro11rla,.:, qu:tntio do interior •I e alguma 
ea~:t pa1·tit' grito Jo soncot•t•o, pr<•starilo n nxilio, pt'Ocm·antlo 
ddc!' o mallbitnt' ,, d:tnlo illllll<'·liatam••lll•; scicnr:ia do hcto it 
c-ta•:ib respecl i ,-n. 

~i pelo dono on in'lnilino d•• :dg-urn:1, rasa t<11· snlicitatht a 
pl'CStlll<;a da patl'nllm 011 ron•l:t ]'.tr·;t impodir· alg-111U:t desor<lom 
nu dci<•I' nl_t.:'lllll er·imíii<J:-'•1, oi la s•· pr•J~tata,porlen•lo ••ntJ·:tr. para 
<'SS•' lim. nn interim· d:1 casa. 

§ 7.'' PJ'I}-;tat•:"io ;tnxilio :t•IS mor.tdorr~s do tlb;tl'icto dn seu 
po;;to, scmpi·e quo n r·c ·l:liU:II'Illll.o rl·n·m·:"'ioacom():lllhar· ou gniar 
IJll:l•~.;rJuer l''~~;;oa-; <Jlftl f!,til'•'l'•'lll lr·:tllSI'i:tdas e ig-nm·:tl'Cill o 
<':lllrinilo de suns liallil.:11;-iir•s. 

!:i s. o Ve\'rr·:1o n l'r·cead:u• " a r'I'Oi:ll', em pres<>nça ,f e tnsteum
nlias, sempre q11e fot' prts~il-ul, trdo c •Jn:d<Jih.lr objccto encon
t!':tdo e!ll a!Janrlono, pet•didn 011 apprehnntli<lo, e só f';trão entrega 
flolh ao comm:tfHlantn da cstaçiio on )l1~to, ainda mesmo que 
.->Pja t'Croohel'.itlo o propr•io donn. 

~ \l,o Not:wiln >:i os l:tmpeiitN da i Iluminação publica siio :wt~o
sos,; ap '!..:·adn.; a lwt';!" J'l'OJII'ia.;, si"'' ""ll>'•ii'V:llll apagados. c por 
'Jil:tllln t"lll)'ll, n IJIIC l'lllllllllllli<·:tr:i.n ao f'flllllll:llllhlltn da t'S!:II;ão 
ll:ll':l. •JII·~ lll•>ll<:ÍOIIIJ 1'111 Sll:t p:~r(t• di:t!'i:.t. 

!'i lO. tJu:tn·l•l li:lj:l frllllllllo o11 i-;,;o se !'et•eie, darão logo parte 
ao <'••llllltandante d;t n.;l:tç:"i.,, 
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§ I I. Deverão evitar quo os carregadores transitem com cat·ga. 
pelos passeios da!) ruas e das praças e que quar1squer vehiculos 
parem ou estacionetü sobre as vias ferreas, ou sejam conduzidos 

·de modo que omhamcem ou atms nu o t1·ansito dos respectivos 
carros, levando os recalcitl'<tntc-; á osta~·ão ou posto. 

CAPITULO VI 

Art. I li. Fi•~am estahcleddns •·evista~ das li horas •h manhã, 
do meiO-dia, do recolher e Íll(}ei'tas, que set•ão pas:-;:vlas pelos sar
genteantes na pl'esonça do oflicial 1le estado-maior. 

Art. 118. As •las 6 horas d:~ manhií o do miJio-,IL~ seriío pns,;a
das 1ht fôrma seguiu te: 

!'i J.o Um qum·to de hora antes m'I!Hlar;'~ o oflieial •le cstndo
maior que o clarim ou corneta de pi'omptidão faç:1 chamada ~e
rui para se reunir a respectiva I.J:tn•l:t no Jogar indicadiJ para os 
toques. 

§ 2." Terminado o torrue g·eral, por toda a hamla, o~ sargcn
teantes formarão ns praças tlentl'O das respe,•tivas companhias 
ou esquadrõc~, vcl'ilicando pela esc.l!a do sorviço aqtwllas praças 
qne faltarem. 

Para o regimento de cav:tllal'ia :t t·ovist:t •las !i horas da ma
nhã St)l':'t substituida pela lormntura da limpeza. 

§ :J.o Quawlo oc ·otTOI' alguma Iwvitl:vlo nessas revi.;tas, dc•ve 
logo fa1.er chr!g-ar verbalmente ao conhecimento do majot· ou 
de quem suas v e ze:; !hei' na occasiiio, in,l•~pcn•lent.omen lo dn 
mencionai-a no dia seguinte n:~ parte qur1 tiver de ,!:,r. 

Art. ll\1. N:•. revista do recolltcr ohsm·vai'·Se-ha o Sl'gnintn: 
§ 1.0 Vm qun1·to de hnra nntes 1l:t tlctei·miu:HI:t par·a o t1. IJ'W 

de recolhm·. o oflicial de ostado-maioi' mandará (';per a chamada 
g-eral dos clarins 011 cornetas, para '{llO :'trJtllllla hora se ext'ente 
o toqno g"t'ra l po1· toda a banda. 

!:i 2.0 l<'inalisado o toque e l'twh:ulo n pol'tiio do 'll'''rlt•l, o olli
cial tle eshdo-Juaiot• pf)l·cnJTer·" as •·oiup;tiJhia,; ou e~•tn:t~ll'õns, 
nas quaes os ~al'.!.:'Cllteante~ dm·otll [()I'Illai' ttJdas as praçns qne 
pernoitam no •}nartcl, J)l'Ocedendo it cham:ula pela e~cala do 
serviço, em presença •lo dito oflicial, a f!IIC'!ll enti·egarú um per
noite com todos os esclarecimentos. 
~ 3. 0 Emquanto o ufilcial de estado-mnior passar revista, os 

inferiores, em cuja companhia já so tiver ella passado, lerão a 
nomeação do serviço de suns pl'aças para o rlia seg-ninto, nflh:ando 
tamhom uma cópia •L~ mesma nomeaÇ'ão ú pol'la 1la eomp:mltia. 

~ 4." llma hora. depois do toque •lo n·eolher m:~n•la6~ o nfll·~i:tl 
•lo estado-maior tuc:u· :sileneio (ultimo trJ•[lW ordinari•• qno so 
l'az á noite), para quo toda::; as pi'aças ~e recolham ás ,;uas eom
panhias on esquadrões, onde poderão sómeuto conversar nm voz 
baixa, para não perturbarem o repouso das qne quizHem dormir-
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Art. 120. As revistas incertas serão passadas pela fórma se
g·uinte: 

O official de estado-maior passarú, pelo menos, uma revista 
destas que assim se denominarão, por serem passadas á hora que 
olle julg;tr mais c•mveniL•tlto. l'at·a esta revista, o mesmo official 
mandará clwmat·os sarg-•mteantes dns eompanhias on esquarlrõe~. 
qno3 os fot·nutrão. n. o offi,·ial, verilicando pelo J!Cl'IIOit.~, si todos 
se acham prL•sentes, mandará tlispemnt· tl.t fót•mn, á medida que 
for passando a revista, it qual ~e po•lcrá lambem proceder sem 
acortlat· as pt·nç",;, examinantlo :;ómente pela contngem •lellas. 

Art. 121 . A exnctidiio tia chamada da revista do recolher 
será verilicada p•~lo offieial de estado-maior, por meio dos per
noites, que serão eutregnes ao respectivo major no dia seguinte, 
com a parte. 

Art. 122. Das r:dta,; ás mesmas revistas o o!Hcial de estado
maior dará p;wte ao commandant<) e no major respectivo, inde
P•'nuentemente da mençi'io •lellas em sua parto. 

CAPITULO VII 

.t>as: "~..;cota..;: (lo rocruta'i 

Art. 123. O couHnan•htnte tlo regimento nomearú os orflciaes 
precisos, qne tenham as habilitações necessarias para instruirem 
as praças •1ue uiio estinn·em habilitadas, os quaes serão sómeuto 
dispens;ttlos olo seniçoo ext·~rno do quartel, para quo po,.;sam ·~om 
mais assiduidade cnmprir o:; deveres de instrudot·os e cornpa
rocet• ás hot•;ts esta holecid;ts pat';t o ensino, a~ quaos ~eriio : dns 
3 ás i da mnnhà o da ht•dr:J, no verão, e das li it,; .'l da ltlanhií 
c das 4 ás (i da tnr.le, no inverno. 

Art. 124. Nomeat·á lamh~m nm ou mais inferiores ou cnbos 
•los mais habilitado:< pat•a rondjn\·at•cm os c•fl1cine3 no en~ino rio.; 
recrutas mais atra,.:ndo~. sendo da mesma füt·nm disp<)!lsados do 
serviço extemo do f}ltartel. 

Art. 125. As escolas serão rlivioli<las pot• classes em relação ao 
grito de adeantamento dos recrutas. 

Art. 126. A instrucção conqwehendcrá desde a posi,;ão do 
roct·nta em fôrma até á escola llo pelotão e esqmvlriio. 

Art. 127. Durante os dons pt•imeiros mezes de apremlizagem 
os recrutns só serão escalados pai'a set·viço interno do quartel, 
o um·ante as horas de ensino os substituirão ns praças prom
ptas. 

Art. 128. O commandante do regimento pode1 á alterar as 
hor.t:; tia instrucção utarcadas neste regulameuto, sempre que 
formai> conYeniente ao serviço, o fazet• comparecet' a ella o pes
soal disponível. 
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CAPITULO VIII 

Do ;;ervlQo it1tot•no <lo 'l uartol 

Art. 12ü. O toque de alvorada 8eJ'iL feito a\l rompot• •lo •lia, 
por todos os clarins e cornetas, quo se reunirão nm quarto do hot·a 
;~utos no log<ll' determinado. 

Art. 130. A' hot•<t em que o infl.ll·iot· en·~'trl'oga•lo do r;mcho pat·
ticipar que :;e acha prompta a rof•lição, aprosrmtamlo a amostm 
ao otlicial do osLtdo-maiot· e este ao commandante o ao lll[ljor, 
nmndarú tocar a l'ormatm>ct e clepui,; a vanç:u· para o t'ilncho, 
marchando as praças formauas e corl!luzid,ts pelos iufel'iores, 
decentemente fat·da<las o calçadas, prohibin<lo-se-lhe.:; o compar·c
cimonto em mangas •le camisa o descalças. 

Art. 131. As ref<iições serão distt·ibuidas as seguintes horas: 
No verão -· o :dmoço às 7, o jantar ao meio-dia c a ceia ús 

ü •• ela Lu·de; no invct·no- o alm>Jço its 8, oj:mtat· á 1 hom •la 
tarde e a ceia its ü. 

Art. 132. A's 8 '2 hm'.tS da manhã l'ar-se-h::t. o toque para a 
reunião das praças que tiverem de entrar de guard<t uo qnartel 
e para qualquer outro serviço que tivet· de ser l'endirlo de 24 •'m 
~4 horas. O o!Tichl de estado-maior que tenha de entrar de ser
viço assistirá a est<t formatura, pa~samlo a tomar conta do set·
vi•;o (jnun•lo o nj urlante mandar fi. [lill'<\•h seguir a seu destino, 
procedendo a necessari<t lieença rio cornmandante c do major. 
A parada t,:ra Jogar ás 9 horas da manhã. 

Art. I:l3. O lwrario das refeições póde ;;e r a I tet'atlo, conforme 
as exigencias do set•viço. A todus as roreiçõcs devom assistit• o 
ollicial de estado-maior e o agente. 

AJ·t. 13L l~m todas as occasiões •In pagamento rios venci
mentos ás praças comparecerão o.;; subalternos das companhias 
on esquadrões, e pt'O(?eder-se-ha á lei tut·a da parte penal do re
gulamento em vigor. 

O" rommamlantes dellr~s darão ao major unn copia fiel, extra
hi la da relação de pag-amento, llfl qnnl rlech•ar:l.o qnnes llS pi·a
ças que deixaram de ser pagas e o motivo pot• quo, lican(!o em 
seu podct· as quantias restantes, e menciunnrá na rr'l:tção do p<t
g,tmento seguinte si fornm uu não eutregues aos rospectivos 
donos. 

Art. 135. O r·eg·imeuto de cavallaria, além das obrigações 
im[Jostas nos at·tigos antecedentes, terá mais as que se seg-uem. 

Art. 13G. Ao toque de alvorada apresent'l!'-se-hão ao ofncial 
de estado-maior ·toLlos os olllciaes de dia aos esi]uadrões, e na 
falta de otnciaes, serà. este serviço feito por inferiores habilitados. 

Art. 137. As praças formar-se-hão om seu~ esquadi'ões, um
nidas dos competentes apparelhos de limpeza, potle!rrlo compa
recet· vestidas e calça•las á vontatle, o, feita a cham<ula pelos in
feriores do~ esi]uadrões, marcharão formada<; p;Ha as cavallm·i-
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ças an toque de limpeza, que sorit feito polo clarim de prompti
diio, tun quarto •le hora 1lepob •lo to•(•JC ,,,. alvot•ada. 

A1·t. 1::8. Os int"eriol'es :~prcsnnhrão a~ fll'açm; do sons re~pe
cth·o~ es<pl:ulrõe~ ao oflicia I illl dLt an~ mi.•Smos, •hndo parte •la~ 
quo s•~rrl motivo jnstilir:ado deixarem d•J cornparccnr. 

Al'l. I:~!J. I'J•ocedcr-~c-ha ú limpeza "'"J" vigil:lllcia do oílicial 
de dia c do.' infi·rlores, oh~eJ·vanrlo-:-:•l qn•• ~nja ("Pita com to<Jc, o 
dcs\·elo, c 'JliO os soldado,; não maltJo:dnlll por lúrm:t nl~nma 
os animao.;, que serão limpoo; com o !'erro, a e;;L'ov:t o a trnço, não 
scn<.lo permittida wt 0stn•;iio invet'U!NI :t l:~v:1;.:·cm dolles, dos 
covilhücs c joelhos p:ll':' <'illw, excepto a !'esp,ito d:t<Jnelles em 
que os otnciaes do dia o .inlga1·em n•:c•:,;s l!'i<l. 

Art. 140. Ter1ninada " limpeza do:< animaPS '' da!'; cav:d
Iariça~, que SOJ'Ú foi ta pela r,·~pndinl guarda, o ollkial de dia 
partieipará ao do t"Shdo-maiot' quo~·· a<' I !a C· •nduiclu o~sn f!fll'
Yiço, levando ao ~on eonliPcim•mt,· a-; faltas <JllC h<.UYPr, para 
t":>to nwm·ional-as em ~na pa t'tP, c:~~,.. jnl.!.!'\10 "on n.·n i"n te. 

Ad. 141. As praças. iiJI'liUH.Ia:-; <)••onduzi·l:•:-; ['•.>I•·' inli.)J'i0rcs, se 
recolhet•:"io a Si'U~ Psquadrõcs ("ll'a pt·oc•:dnt'PIIl :'t limp••za tlelles. 

Art. 142. O otrici:tl •I e e~t:ulo-maiol', dnpois d<J receh0r as par
ticipaçues do todos ''" ofllciao~ do dia e de se to!' f·•ito a limpeza c 
de se ter dado a~ua aos animao~, man,lari• da1· a,; r·aç,-,,, a estes, 
precedendo o compotcnt., to<!'lll •lo cl:lrim de prnmptidiio ; pc·r
col'l'l'l'á lo~o a~ ca n\llari•;as par.t nxami11<1l' "' n ollici d de •lia 
est:~ em S<'ll posto : si as l':lçii .'s sito d bt rilmirla-; !'Oillo marca o 
detalhe, c mcneionan•l" "'11 sua pari<' a,; irl'<'gnl:IJ·id:~d"s onlaltas 
que cnconl!·:u·, tanto pelo qno r••,;pnit.a :·t~ l'l'a<;as do pt•nl, como 
ao n(Jicial de <lia, o qual darit pn.l'to no otlicial de esl<lllo-maior, 
sempre que l'ot· executa•lo o seeviçu <la I impcza, <las datas tio 
agua. o raç:1o :1os anirnn.n:-:. 

Art. 14:L .\',;hora:; rlet•~rJnin:H!a-.: na t:d,.,J1a (jii<J ,J,wo e·dstil' 
no reg·im•·nt••, org-nnisad 1 I' ·In ''"lillJJ:lild"nf••, lll'lil<l"rit o otrici:~l 
de ••st:~do-maiot• l!l·écl'" t"qn•• dn olli··i:tl d<! di.1 ,., d .. pni~ lk veri
ticada a pt'>'So!llÇ:l dcst<• o dcl~ l'hl")din>:'i ini'•Jl'ior~:-;, :-;f',:_:·niJ·-s,-h:t 
o toque de agna ao" :tnirnaP-., 'I'~~' ~·Jrii.) ]•nX:ll1os I"'~' tndo o 
f'O-<SOal, 11!11 <I Ulll, Otl pe]:>S J·l':lt;:l~ do-; t.'~'lll:itll'0ll.; <JllC l'•'l'Oill 
e:<calaths. 

O ollici:d e o iul'••rior· dn di 1 lb•·<>li~:triio <'stc trah:tlho o tcr·
minada a data de :.~gua seguil·-~··-ha a do ra•J"·~. que ~<Jl'ito •tis
tdbuidas pela guarda das caY:dlarir,::ts. 

Art. 144. O eapirn, o lllilho nu outra qnalrpwr f(wmgomqn~J 
qnartel-m~stro liY•W dG •listl'ilmir para o :-;u.stont" dos .,ni111a .:, 
rlc,·e ser recel•ido pelo ollici 1! do <li;~. quo as~i~tirá ao l"'so, n c
t!ifla on contagclll de tnes g-encros, n darit ao ollicial de estado
maior, ás G !toras da ta rol<), 11111a !In ta •lo~ J'<•r·ohill"" •lm·ante o dia, 
p:u·a qne este a remctt:~, nu dia ~~·.:.:-niuk, ('0111 :t ~na p:trtc ao 
ma Ílll'-fi~c:il. · 

,\rt. 14:-i. fi nllit-ial de ,_.~tadn-!JJ:>Í•Il' tnri•, llllli!IJ <'lli<ladn na 
rcg·nlar·itl:Hle das horas pa1·a <h toques de a,:.:-na n I'<H,'Ücls aos 
animaes, ]'<11'a o f!IW recorr<>r;, a tabella que estdJelece e::otc uuno 
do set·viço e 'llHl ~e atrixarit Ltmhem ua sala do esta•lo-maior. 
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Art. 146. O comman•lante podara alterar as horns das rações 
e agua aos animae~, quando as convonienchls do serviço o ex-
igirem. · · 

Art. J.l7. A':; quinta~-1"ciras as pr.tças de folga pl'ocederito á 
Iava~em 1\as mauge•lonras, cscolhen•lo-.>e uma occasiiio em IJIHl 
esse ><erviço niio compliqtw com as horas das l'iH,'ões. 

Da mesma l'•it"ma devem ser lava•las e va~culhat!as as compa
nhias c CS•Jnat!t·ões em todos os sahlmdos. 

DA FACIIt:'IA 

Art. 118. S•)r:t uomewlo um ealJo para adruiuistrat· esse ser
viço, s<Jb a tlircc.,:ão do iu!eriot• de di;t ao reginwntu, •lo quemt'<)
ceuerá a~ iustmcções sout·e o mesmo serviço. 

Art. 149. Todos os 1wesos tle cot·recção e hem assim todos 
aquelles cujas ;;en t"nças não os excluírem dos trabalhos dos 
quartcis, den•m ser tirados do xadt•ez, ao amanhecer, para as 
rachiuas •lo at[nartelamento, cscoltatlos pot• l"'DÇ<tS pnra esse t1m 
detallmtlas, 0\l pot• praçaS ria gnarda do quartel, que Sl'r::Ío t'eSpO!l
SctVCÍS po1· aqn:Jiles, nmquanto estiverem !'úra do xadrez. 

Art. 150. Qnantlo n:lo houver [H't'so,; ou o numero •lestes mio 
for sulli<'iente p·,ra o serviço da fuchina, serão pr·didas pntÇ<IS das 
companhi.ts ou esrpmdrões pelo do talhe. 

CAPITULO IX 

Da oscripl:ut"nçún 

Art. IGI. Al•'nn do;; mappas, relações do mostra e mai~ papeis 
já adoptatlos c do.-; qua o J'm·em de ot·a em Jean te, a c.-;criptnrar;ão 
da brigada constará dos seguintes livros: 

SECRETAHIA DA BltWADA 

De minnta~ tle o!Ticios tlirigitlos ao l\linisterio da .Justiça e l'ic
g-ocios In tot•iorc>. 
- De minutas Llo olllcios ú:; diversas autoridades. 

De indica dos documentos archivados. 
De registro das cmlens do dia Llo commando Lia brigati.'l. 
De contractos para o fornecimento de genet·os para o rancho, 

hospital, forragens e ferragens, e mais artigos uecessarios aos 
regimentos e rep;wtições. 

De actas tias sessões do conselho atlminbtrativo e de forneci
mento. 

SALA DAS ORDE:'IS Tl.\ lllt!GA ll.\ 

De ragilltro do detalhe geral do serviç.J. 
Pod••r l~l<ecutivo t893 \) 
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ESTAÇÕES E POSTOS 

De reg-istro de p'lrte~ rli:tl'i~s. 
lJ'l reg-i~lro de 'lntt•aolas o sahirl:l~ de preso!<. 
lJ•) t'egistt·o dn 1·i~i !.1...; o "''''lll't'o•n~i:ts. 

De regist t'o dn om~Lte'. 
De t'eg·istro de pt·aç.:s. 
De índice de dllt'lllllenfoil arrhil·:,rlo~. 
De mint~!a,; de oitlcio.,;did~i·lus. 
De re~islt•o d•J t'e.~enha d•J ~a1·allos. 
De re~·istro do l't·dens do dia"'' COIUJllan•lo do rogimen!•l, 
()e oonh cot't'Cilto d '· l•allda oh tlltbiea. 

De registl'o tio dela I !to elo serviç•o. 
De I'Pgislt'O dn vbita Jlll'tlie". 

Po J'egbtro de folha ti•• nilio·ia.•s n m:lÍS vetwitnout"s 'Jlin reC<J
her da c;,ntatlnJ'ia. 

De caJ·ga e descat·,z:t do :tt'tnanwnto, equipamento, faJ'CLIIlwnlo 
e uwis ohj(>cfo:; [JCI'tenctJJJ!•)S ao I'eg-imento. 

JJe entradas e s;t.ltid.t,; tfq :u·twtnlllttlo, n•Jnipamonto, f:1rcl.tmcnto 
e mai~ oltj••ews :1 seu e:t~·go. 

De carga e descarga do armamento, equipamento, arreiamento 
e mais artigos recebidos e consumidos. 

De registro de pedidos de fardamento. 
De registrode l:'et.lidosde material. 

De carga e tlcscarga dos objectos da agencia. 
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Do registro de orll()ios. 
De receillllll'io diario. 

HOSPITAL 

De t'Hg-istl'o rias actas rln insjncçiio. 
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De registro du c >I'.!.j<t e desr: 1r;;·.t do in"tl'llmuntal cirm· ~i c) e 
ma i::; material. 

De c.u·g-.•. c t!esc.\l'g'it de me,Jic nnento~, ri roga~ e utensílios da 
pltarmacia. 

De entr.,das e saltitla.; rle rlormte,. 
De lançamento 1lo visitas, quer dos me•lico;:, qnet· dos omriaes 

de serviçu e ont t•as antoridc~tln-;. 

CONTADORIA 

JlG rBgbti'O •las folhns ,Je vencimentos dos ofll,)iaes do estaria
maior da IJI•ig-atia .. 

IJe carga ,, descarga de to•lns o:; r!inlloieo' recAhi•los rio The-
SOUI'O Nacional. 

lle conta r·oi·rente da. r·eceita '' rlcsprna •h IJrig;lrla. 
Ilo e trg-a o tlese;lrg;t rio todo o matct•ial d:t hl'ig•t·la. 
lle indieo do~ ri•Jcunwnto::; "''cltiv,vlos. 
llo protocollo. 
Uns rlo movimento do cnfJ•c, sendo um elo tltPsoni'OÍI'n. 
Art. 152. Todo.; os liVI'os rlo que t1·at.a o ;11•tigo antecetlHnte, 

com excepçiio dos de registro de ot!ieians e de p1·aÇas, de entnula.; 
e s dtida~ do dnnnt·JS, da couh eol'L'ente de l'•}t.:eita o ti•JSpeza, d:• 
c:wg-;t g·dr':ti e de~···u·g:t, •lo I'r~gi~t.ro 1L1 ~ esl\11;i'í•~,; e po~to~, terão 
200 folhas O >IS ~eguintes diiltell~ÕeS: ()m,4~ 0111 todo O COill(ll'i
JliCill o e 0'",:!11 en1 Lorla a largut•a r h p:tgiJJ<L. !'ara cnda. compa
nhia lt:1vert um livt·orle regi:>t1·o das J•I'aças com :~00 folhas ca,Ja 
tuu, o as Ino<o:tn.1,; ·limensões ja eit<tda:;; o do regist.I·o do oJliciaes 
t.el'Ú o mnsnw numei'O de folhas e iguaos dimensões; os d~ cmta 
conente da J'Cceit.t e dospeza, de entradas e sahidas rlo doentes 
H fh c:\l'ga geral o rlescarg't, seriío igna··~. dcnHHlo ter C;tda um 
I ;}lJ folhas e :1 s s'~iflti ntes d iui<lusõc,;: 0'" ,4 :> em tiJdo o eomp1·i m:m to 
c ~m,;Q ,,111 to.la a lat•gura d·t pagina. Os rla,.; cst.ll;õr•,; e posto~ 
tet•iio HíO fo[h:lS r:om 0"',:!6 de cnmpl'imento o 0"',~·1 ,[o largur·a. 

,\rt. !53. Os livros que nctnalmont.} e~tão servinJo e niio se 
acharmn estmg-ados continuarão a sei' escriptul'Udos ale ao fim ; 
nos esl!·,tg<tllos serit. enceiT:tll;t a esc!' i ptul'ação e auel'la em novos 
livros. 

Art. 154. O;; livros de registro das r:wte; das estações e pos
to3, depois do finrlo3, serão enviados a secretaria ria brigaria e 
alti a.rchivados, dévendo cada uma fias p:tl'tes sm• I"egish·ada in
tegra ln:ente o as~ignarla por qnelll a der. 

AI't. 155. Os mOtlelos par•t o;; rlifl"erentos livros, mappas, re
lações, e outros p<tpeis a que se ref,~re est·J regulamento, devet•ão 
ser colleccionados e impressos par:t serem di8triunidos ao rog-i
mento e mais repnrtições dtt brigada. 
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CAPITL1LO X 

At·t. 150. As despez:h t·um o!•t·as, conenl'lo-;, l'inlnr·a~, hem 
como o fornecimento do ntnnsilios •J cli•juctos para o expt)<li<Jnto 
das c:;tações c po~to·: po!H:rc~ rio~ qn•! se l'ut·enl e,;tal•elucenrlo, 
creadcls on suppt•itnido:-; t•ela J'••p:trli•;i'io ela l'olicia, com próvia 
autori~ação do :'llini,;loi'io da Jn~ti<;:1, cnrrerão por conta da dit;t 
repartiçã1', rlanc!o :t IH·i_!!:ttl:t polkial :1 fot·•:a nccossm•i;t para 
gn.:1I'lWCOI O:> e pafl•n!h:u·, d<.' "C<iit'lll'lllÍ•I;Idl) C•JIIl O qne (;Jl' t'CCJUÍSÍ
tarlo J•Olo hefe de poli1~i:t '•11 ,,c.n-; ,J. l·•!l·<Hio:;, 

Art. 157. O co,nJnanrhntl' da i>J'ic:·:tch $1lisfarú, r·om a maior 
promptidão possível, as reqnbic:···'-·:-; "'' fo:·ç~t para diligencias. 

Art. 158. Quando as antot·id;~d:·-; pilliei:1e:; nr·ccs-;itaJ'Oill de au
xilio t!e força da, hrir-.ula poli··i:tl, deverão l'•cr:ni,ii:tl-a por intoJ'
medio •lo chefe de policin. sa!Yo nos ea-;n:; lll'g'Ptltes elll 'JIW qnal
quer uemol'a po~S:t pt'Pj!IUÍCal' O IJOI!l cxito d:t. •liligonci:t, podendo, 
em taes circumstanci:t~, set• feita a rCIJUisiçilo por cseripto ou 
mesmo verhalmcntc, a0eonHnandante, ao <•tTicial do dia á tlrigada, 
ao otlieial do estado-maio!' de qu:d•pwt· 1los rcgilliCHtos ou :trl "O!ll

lllall<hntc da <•stação c po~tos. 
Art. 1G9. A força das c.-taç··~··Js c postos polkiac,; set•á eniJH'e

gada no sP.rviço de ronda" c p:ltrnlhas, sendo e~tns distriuui•las 
pelas autoridades polici:ws, eonfcrme melhor eonYieJ' ao serviço 
do distl'ido. 

CAPITULO Xl 

Do cono;ol110 a.(l1ninl-;t:J~a.tivo o <lo for:nneln..1euto 

Art. 160. O conselho adrnini:'lrativo da l>rigada cnmpor-se-ha 
do commandante da brigada, que scrit o presidente, <los do~ regi
mentos, do inspector da conta<tol'ia o do chefe do :;erviço Silrii
tario. 

Art. 161. Para que o conselho possa deliberilr, bastará que se 
ache presente a maioria de seus membro~, inclusive o presidente, 
que terâ. voto no conselho e o de qualidade, no caso de empate. 

Aet. 162. O secretario da ln·igada sel-o-ha tamhem do conse
lho administrativo e de fornecinlen to. 

Ar·t. tü:L Nos livros <lo :tetas elo eotBdho serão csr~riptu!':ulos 
os tet·mos ele suas :;e:;sõ<'S, deliilet'.l<;üe,; e o!'rlens, os qnaes ,;et•:\o 
assign:~<los po1' todos o~ nWtlliJI'us pn•sen !<)S • 

. Art. IG-L U consolho se rennil'it S<'mpre '!llfl o comntanrlaute 
da brigada. julg:1r necessario ou for requerido pela maioria de 
seus membros. 
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Art. 165. Nenhuma despeza será levad;t em conta sinão quando 
for feita em Yirtwle de deliberação do conselho, salvo a» permit
tidas aos commamlantes dos regimentos pelo preselnte regula
mento. 

Art. !Gfi. Pert·mce ao conselho a applicflçi'ío, liscalisação e 
economia tle toda a receitt e despeza da brig tda, para o que lhe 
S(Wi\ pre~ente mensalmente um balancete o1·ganizatlo pela con
tadoria. 

Art. 167. Os membros po,lerão propô r em conselho, para set• 
por este tomada em consideraçiio, qualquer mctlitla para nwior 
proveito e oconomi:1. em hcneli.:io das pt•aças. 

Art. 168. Nenhuma autorisação de compra sera concedida pelo 
conselho sem ser o pedido acompanhado do respectivo orçamento 
e amo.;tms, sempre que for possível, e ouvida a contadoria sobre 
a possibilidade da despeza. 

Art. 169. Em mfio dos quarteis mestres dos regimentos haverá 
um<t quantia calr:ulada pelo conselho para occorrer as despezas 
miudas e eveutuaes, ficando essa quantia representaria no cofre 
como dinheii'O existente, até a apres•mtaçiio das contas, por um 
recibo firmado pelo commandanto ~lo regimento e rubricado pelo 
da brigada. 

Art. 170. Ao cons3lho administrati>o e de fornecimento com
pete org:tnisar nas devidas épocas as tabella-; da qnalidade e 
quantidade dos goa!lros e artigos de que constar o fornecimento 
para fardamento das praças pal'a o anno seguinte, :JS quaes serão 
suhmettidas á approvação do Ministerio da .rustiç t, e bem assim 
a de forragem e a de distribuição das tres refeições -almoço, 
jantar, e ceia-, qne set•ão organisadas semestralmente. 

Art. 171. To la a receita arrec;ulada ~erá publicada em detalh'l 
do commando da brigada. 

CAPITULO XII 

oo;;; .fornecimon'to~ o con.traetos 

Art. 172. O fornecimento de gcncros para o rancho das pra· 
ç:1s, de for1•agem para os c:wallos e muares, medicamentos, die
tas, roup;ts e ontt·os artigos destinados ao hospital, de nrtigos 
para expediente ria hrigacla e snas depenrlencias, da ma teria prima 
para o f,tr<lamento ,J>ts pr.u,us, assim como o serviço de lava· 
gem de roupa.s p.wa o hospital, ser:"t feito por contractos.celcbra
tlos em sessão do conselho administrativo e de fornecimento, 
mAdiante concurrencia pnblica, chamada pelos jorrmes de maior 
circu !ação. 

Art. 17:L A ac']nisição de artigos de perpwna importancia e 
que não sejam da naturez<t rlaquellos que devam figurar em con· 
tr.tctos semcstraes on annunes, realisat·-s·)-ha por intermedio dos 
~íg-cntes dos regimllntos ou do ht>~pital, quando o fornecirnentq 
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f~1r para[ Pste, ou pelo oiTicial desigrHt,Jo pela chofLJ da ropartiçito, 
SL para ~sta. 

Art. 174. Só po•.le!'á concor'!'er a·J~ til!'nedmentos a'lnnncia
dos )'elo con~ellro, qll•''ll h·tl•il itnr--;fl l'l'·WÍlLtllenlo exhihiudn, 
nn1 r··~IJW!l'Íill'~llt'' rliri.~idn !lO ('OIIIllltllrl;ont·J da lwi.~·,,,Ja qnnlqner 
''"''ll'tHlllto POIII qnn plnl·~' h:tv••J' prt'!o, r:onro negor~iante est,.he
leeido, o impnsh de ••:1s:r •·o:tJIII!ll'<';al, relnti\··• an nltimn s ·mes
fl'fl 1 encido, e <l••cnn.~·nto dn •·ntdadoria d:t brigada, do lt:tvér 
tlepo-;iL11Io a quautia de IOO . ...;ono. 

Art. 175. 1-'ar:t 11~ lii'IIl:l...; ~~·eia"' hast·Jri1. al•~m do dopo;;ito, a 
C•H·li·liío do rno:peclh·o I'Olltr;;clo :-:o:-ial cxtrahida r!os lii'I'oS do 
re~·btro rh .Jnn!:t Cnmmc1·c 1:d. 

\rt. 17G. As p1·op"s'a~ d•:l't'lll sor fdl:1s mn 1lnplicnta e fecha
dn·:. ll:!'erii•-o:n a lllil:t s,·, ~·sp••.•j,, d·• :> l'ti:,:·o e II!CncioJJ:tl'. 

"i ].o (l llOIIH' "'' JH'"I oli:>Jtf••. ::s dh·,.,·,:~s •plnlidades do me~mo 
g•~nero, si il' IJOII\'PI', "o pr•·•;n dv P:td:t nlllt della-;. 

::i 2." (),;numero< n Jll;ll'r·~-; ·!:1:< n•:-;1 wtivns amu~tt'<!>', I!H:tndo, 
])Jia natm·e7 . .1 do arti).!o, is'" po-o"a !tH' lo.!!:ll'. 

;:i :3." o prazo imp1·og-:J\'d da r·!ill'cga total on pal'cial qnanJo 
esta n;lo p0s<:a ~nr !'cita de pt•nmpto. 

"i 4. 0 JJcdaraçiio exprr~.;a dcsrljeil<~l'-sll :'t ptmi:J do deposito 
de IUOS para 1.1 lmiJilit:H;ão :'1 concnrl·encia e it mnlta de 3 "/o 
da impJI't•llleia a fJII<~ nwnLuem os arli:.:o-; fJil" lho fo1·em aeeci
tn~. n, cn-;o rio dcixnt' r'e eo 11p:11'epo•r· pat•a as.,ign:•J' ,) •···~pe<'livo 
confl'<tclo dPttll'" dn prazo fJII'l i'·ll' noliliea.lo nn/Jir11·i·' O(ficiat. 

::i i>. 0 Indicação da ra~n cotlllliCI'<~ ai do proponente. 
,\ 1'f. 117. Os proponPU!Ps, cnj:ts )H oposta~; l'or•o;JJ nr~eoitas, om 

a<'lo eontinno deposit:l!':To 11a Poriladoria 11111:1 fJIJ'óll(i;L arhit1a•la 
polo C•lllSPiho pam g·,tranti:l d•: :-;.·Jr ('Onlracto at ·,ao prinwil'o 
IOJ'Il"Cilllf'lllo. 

P:tragrapllo uni<'fl. 0 . ..; fJtl'' .i:·, f',,rr-m f'ol'llf'C•'dOI'•'" n" ncln d t. 
:<I'J'•"!lllt··•:lo ~iio disp 'IIS:tdli..; .J,,~t<'l dPf"''ito, !J()Ill f'·JIIIO do do 
hnhilitar;ão. 

Art. 17tl. As J>I'opm•l:•s m•·JJ••ion:lliin 110 ::;oh\'cscript_p a e~pet'ie 
1!0 :tl'tigo propo~to, os lllliiJCI'O~ 0 uHu·ca,; da,; :lluostras que 
a pl'<'oen b rem. 

,\r'l. li9. As pmposta~ S0J:io d·•pn~it:•dns pelo proponente ou 
por 'en representante lega I, no mesmo di:t rL1 ~r~,:i•>, até mein
hor•n antes da lll<IJ'Carla, em nrna eaixa existPntc na ~ccretnria da 
br·ig-arla e ns nmost1ns entr•lg"IH'S na mc"111:t repal'liçiio ali111 de 
s •rem examinadas pelo con,;elho. 

Art. 11'0. As nmo~ll'ê!S rios :11·tigos ncceito;; niío Sf'J'ão rt•sti
tuiola~ ; incluir-se-hão, pot•ém, na conta do forn,.cimenfn pa1'à 
St'J'011l p:tg-as conjnnd:llll•Jnle com as qm1ntidaol•'' r•ontractad:ts. 

Art. IHI. O proponente pl•<'fiJJ'id<l depmdl:t!':i uma fJHnnlia <tr
J,itrada pelo r·on,:rll10 pnt·a gaJ':Illlia da llllll!:t de qnr~ l>':tl.l o 
::il'••:oar·t.l/7. 

\l'l. IH~. \,; amosfJ•as olns :~!'ligos qnn n:"io fm•mtl :tecoJito': df1-
Yf~r:ln SClf' t•nfir·adas d ·ntr·o dn .Jg i1nrn:-;, ~oh p·'lla dt~ sfll'tHil rüeo
lliid:~.-; ao dHpo-iln p11hli•'"· Jh•nnolo o< J't'S)>t'clivo.,; dunu~ snjeilus 
ao p.lg-allH'Hlu da::; d··spew~ da l'I~IJJ<ll,ii.u. 



AJ"t. 18:J. Quando a natureza. do artig-o, cuja :1equbição se 
procure fazer, e a conveniench rio ser·vi.,;o uconselhar qrw as 
amostras ou modelos sejam apresenta•lns pelo conselho adminis
tr·ativo, não se admittil'iio ouh•as; devendo a~ :unostras r.u mode
los dn brigada ser Ir; r nqueado-; no exame de qnern quizer· con
CfJI'I'<>r·, até ao dia nr:q•c;<•lo p:11·a a s·•ssão do r·efer·ido coJr.-;elho . 

. \rt. 184 .. \ ••scoliHt rias nmostras apre~enlada~ pelos pr·opo
rwntes é da attribnição <lo consellr•• administr·ativo. por exame 
pl"oprio 011 :urxilia·los por peritos da sua contiança, feito o que, 
serão ex~lnidn~ as qne forem de qualidade inferior. 

Art. ltl5. Nil dia. e !tora mrrrcados nos annnncios par;l ah<~r
tura das pr·opo-;ta:;;, e r•mnido o conselho, farit este a escolha da-; 
propostas e manrlar·á entmr os proponente;;, na tn·esença <lm; 
qu:ws abrir:"L a caixa em que tiverem ~i·lo ellns rleposit<.dns, e se
par•;•ndo-as por n.r·tigos, P.xclui las desde logo as f) no so ref·•rir'<'lll 
ás ammtt·as r••.initarlns, terá logar ontiio a leitura. a apr·ccia<;iio 
o jnlgnmento rLt fll'eferencia. 

Art. 18G. As [li'Opostas QUO se r•,,fm·ir·em a :wtigos rcjoit:rrlos 
não ser·ão ahm·ta~. mas serão gna rdarlas oom a nota « :11nostnrs 
rejeitadas » escripta pelo secretario rio conscllu e rnhricarla 
pelo presirlent'l do mesmo. 

Art. 187. As propostas rle que tl'ata o rrrtig-o rrntecorleuto 
serão guardadas súmente rlm·ante um anno, porJen,(o sct· distri
bnidas no fim desse tempo as que n:ío tiverem rolaç;1o com al
guma qnP-stão pendente. 

Art. 188. g• prohihirlo aos contrachwtcs pr·oforirem palavras 
on fawrem signaes que pos~am pertm·h.tr on intluir no proce~~o 
do j nlgamen to. 

Al't. 18\l. Aqnelle que infringir a disposir;ão rio artigo nnte
riOI' ser:'t obrigado a ~nhir• rLt sal<t do l'nnsellw, ficando por• este 
fado rejeitada a propf'lsta. 

Al't. IUO. No acto <h ahel'tul'a <le orrl:t Jll'O('Osta o serretario 
do conselho fiu·a a chamada do proponrmte, para verificar ,.i 
este, ou pessoa rlel'illamente autorisada se rrcha presente, devendo 
no caso de au~encia não abrir a proposta e lançar e assign: r no 
soht·esct·ipto uma nota rleclarnnrlo o motivo por qne deixou de i'ier 
torn·vJa em consirler·a<;ão. <lant.lo-a em seguida ao pr·e~irlente pam 
rubricar essa nota. 

Art. 191. Si durante a leitura ou exame de qualf)net• pro
posta o conselho reconhecer fJUe ha n·Jlla .omissiio, emenda on 
rasur·a que possa occasion,lr duvi•la, o presidente do conselho 
exigira que o signatario ou seu representante a resolva de 
prompto com as cnP..venientes declarações pot• esc1·ipto. 

Art. 102. A approvnção rias propostas acceitas será feita 
snccessivamente pot• :trtigos, mas, !JHanrlo acontecer• encon
trarem-s.~ duas on mais propostas em identicas circumstancias, 
prnferir{t o conselho a <lo licitante quo pr·opuzcr por 08t~l'iplo 
maior• ah:t timHn to. 

,\l't. I !J:L Concl nido o tt·aballw ri e a pm·ação <lo tortas a,;; pro
postas eoncm·nentes ao mesmo artigo, resol verit o couselho em 
ado seguido <Jnal ou quaes dever·ão set• acceitas. o secretario rio 
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conselhh lançará em cada uma a nota- Approvada em Mssão 
de .•• , (1eclarando por extenso todas as circumstancias que não 
estiverem mencinnadas e rrue pos~am prevenir qualquer <In vida; 
e lanç:1rá nns outl'ns a nota - Rejeitada em sessão de .•.• , 
declaran,fo o rnotin• d:t J'ojei•;ii•L 

Todas estas n0tns s ·rito rnhri<':tdas pelo~ membros do conselho, 
na mc>~nHt occasiiío . 

. \rt. 1!1-L Logo fjno t.~J'lllin·Jr e>te Jl!'occs,;o c :~in<la em pre
S'ltJç<~ de todos os conCIHTOIIL•~:;. procetlnJ'-So-ha ú nppl) . .;jção do 
~ollo <) :ti'J'ecad:Jção dn-; amn~tras on modrdos dos artigos acceitos • 

. \.rt. I !1:-J. O sei lo ,;e [•Ol'Ú soLre " In c r•) em C'll'liíes, devendo 
estes pr·•m,lor-><) (!.; amr•sti·ns dn !lloolo fJlli~ s,·, destruindo o ~ello 
["-'3-i!Ull SOl' deiJas <I<J.-;ii.:.:-::d~>:', 

.\.rt. )!)li. Ern nrna da~ f'.1c"s do car!:io d-•elarat'-'ie-ha o nome 
do prnponentc, a qn:\11 ti 1 "Ir" I'" ·i:l:1, o preço o a data da sessão 
em IJIW foi acc.•ita a fll'''flo't", ~eu• lo c·sf,•s c:lrlil-·s J·nhrhatlos 
pel<>S JlJ()JlJiiT'OS do I'Om•<diJO I' pelo jtl'O(l JllCilt '. 

Ar!: .• 197. Finda a sc~siio, o socret;trio rio conselho lavrara <t 
cornpot•mto acta, fJIIO sorú assignacLt pelos Jll<'mbros doste, 
de\·endo mencionnr o nome do proponent~>, ;t fJU:tnti•la•le, qna
li<l:ule, nnme1·o. marc:t e prer;o de cn•Lt um dos artigos nccoitos 
c<)m ns <leclar.IÇ<ills l]lte o,. 'li"elhn jnlg:ti' eonvenientes e qnaos
f/ll'-'1' •mtr.t~ C<.<ll liçür~s :qH·c~·)ntadas p<él<> pt•op••rwnte. 

Art. IOR. T:1m1Jem ~c m·~neionarit na ar:ta o numero das pro
postas que não tin·em to:n:tdas em con,i•leJ•açiio e o das r]tu fo1•em 
exelnidas, tleclarantlo-se o nwtiro da rcj<·içfio. 

A!'t. 19!). Em srgnid:t, Sl'rão lavrarlos os conti'actos dos arti
gos acceit0s pelo consrllio, e os proponentes prcferid0s serão 
ch'llll:t<l0s p.~lo~ jm·nae~ de maior C'irenl:1<;ão p;l!'a ;Jssignarem 
os oontr;octo>, snh pena da p•·T'da do <lr>po~itn feitn p:1T'a a lmbi
lita<,,iio it I'Oncnrr·•·ncia," de lhe Sllr irnpo~ta a III!llla do fJWl trata 
o ~ i'' do art. I 7i de~ te regnl:tmen to . 

. \l't. 200. Todos os contr'lrtos feitos rm uma sessão rio con
s'1l~JO serão lavrados em run ~~·~termo no qnnl se mencionarão as 
condiçõ:Js 03peciaos concernr;ntes ao f()l'no'imc>nto de carl:t artigo 
e fJWWSf!ner clansnlas relali\·:rs aos co•rtro~ctantes . 

• \t't. 201. No 1lia inime•liato àfJnelle em flUe expir"<lr o prazo 
par,1 n as~ignatnr:t dos co~llr.tcto,, f<ll'-~ie-ha o enrerrnmento nas 
assi!!Iwtnras dos contJ·actantos, declarando-se o nome dos que 
nãn til·er·em comparecirlo. Estn decl:lT':l('i'i0 serit rnhricnda pelo 
Jll'Osidentc •lo conselho, qn<~ ]II'OVi<leneiará immodiatamente para 
qno S"i<t inclni•la como i'""'~ila ria J,J•igada a importancia d:t 
lllllita nwrcada llO ~ 4'' do :1rt. 176. e a do deposito feito para a 
li aLi I i taçi'io :i concm·J·,mcia . 

. \rt. 202. Enr~m·radns :>s assignatni':1S do termo do contracto, 
ser·ú e.;f<l snlJJn<'!tido á" ppr<>v:H::to do :\linistt•J'ÍO da .J r1stiça o Ne
gnrin-: )JitOl'ÍOJ'eS, a fJileJil ~O mlVi:ll'Ú. lllll!l. copia do l'efel'Ído termo 
<' :1~ fll'iiiWÍI':I~ YÍ:iS d:iS fll'OJ'O~!:IS admittid:<S :'t COJlCili'J'eiJCÍil. 
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Art. 203. Dos a;rtigos que deixarem de ser contractados, n0 
todo ou em parte, se organisará uma nota atlm de ser annun
ciadn, nova concurrcncia. 

Art. 204. O fornecedor que não entrar com qualquer artigo 
tlentt·o tlo prazo improro~avel qn~ :-;e houver estipulado no respe
ctivo eontrncto, incorrerá na. multa de 25°/0 do valor totn,l tios 
ohjectos não cntt·c~nes; si, porém. o excesso do prazo fm• de 
nmis de 15 dias, devera pagar a mnlta de 50 "/o• 

Em qualquer dos casos t\ mu\tn, será imposta sem recurso 
algum. 

Ar·t. 205. No caso de rejeição de artigos qne careçtun de con
certo, o conmtandante da b!'igada podera, attentlendo as circum
stancias que ltnuvor occasionado is:-;o, marcar um novo prazo 
para o conc.•rto on substitui~·ão exigida, e, sómento fintlo o novo 
pmzo, tot'llar-se-lta efl'ectiv<~ a multn, si não so tiver verificado 
a entrada e recebimento desses artigos. 

Art. 20G. O~ ol>jectos rejeitados, q!le não forem retirados 
pelos proponrmtes dentro rio prazo marcado, serão removidos c 
entregues ao deposito publico, tlcan<lo sons donos sujeitos ao pa
gamento dns rlespozas da remo.;:ão. 

Art. 207. Todos os objecto8 c artigos comprados ou forneci
dos serão examinados por uma commissão. 

Art. 21)8. O pagamento das contas será feito pela contadoria 
tla brigada, que annunciarà ou mnndará avisar com 24 horas de 
antecedencin pelo menos; os contractantes, que deixarem de com
parece!' no <li:. marcatlo p:1ra esse fim, sol!r·erão uma multa do 
5°/o sobre a importancia da respectiva conta. 

Art. 209. Os contraetos para foenccimonto de genaros ali
mentícios das praças c da forragem para a cavalhada, set•ão 
cel•ehrados semestralmcnb. 

,\rt. 210. Para methodisar-se e haver complett\ rngularidade 
na e:;cripturnção a cargo do :tgente, todos os vales e livranças 
serão ir11pre~sos e tirados rio livro de talão, ficando archivado 
est•~ para servir nns inspeeçõcs do,; regimentOE. 

Art. 211. Ficam est:~bclecirlos para us agentes tio hospital e 
tios regimentos: 

Um livro de talão para. os vales quinzenaes dos pedidos nos 
fornecedores (modelo A); um livro de talão de vale:> diario~ de 
pedidos dos mantimentos par·t\ fornecimento do rancho (mo
delo l:J). 

!Jm livro de talão dos pedidos espcciaes pora pão, carne verde, 
ver·duras e sobremesa (modelo C). 

Um livro de filão para livranças mensacs (modelo I~), que 
serii:o da<lns nos fornecedores em substituição dos vales quinze
naos ou diarios, que serão resgatados no ultimo dia de c:vla 
mcz c enviados ú. contadoria da brigada. 

,\rt. 212. O fornecimento de forragens e ferragens, etc. será 
escripturado em livro de talão identico, observando-se os mesmos 
modelos com DS altert\ções respectivt\s· af!m de, facilmente, pro
ce•lor-se :i tomnd:\ de contas do carla espociali<la<lc. 
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CAPITULO XIII 

Da ('Ontador·bt. 

.\lt. 2I:l. :\ contador·ia !el'il :t SPII car::o: 
§ L" O wmme de tod:t '' mecita, bem como o da •lespPza 

:•ealisada, sen pro<Y~SSc), !i:< •:tlis:t~•ilo e pngamento. 
~ 2." A Yel'iticar;:t·l da c u·:.!';t o <I·J,;carg-a de todo o ma teria!. 
§ :!." A "l'g'·lllÍ"·'çiio do or<;:vnento IJ'te annnalmrontn •l~ve S<H' 

apresentar!!) ao l\J nishrio ria .Jn,tir;:L e Negocios lntcriore~ pelo 
commantlo •la lrrigarlt 

§ ·!." A tlemonstt·:tr;:io da lte•·ro~.;id:Hie rle cretlitos snpplcmcn· 
tams, com rnltihi<;:io das <' lrll[lJt·:ntr:s t:tiJ,ollas oxpliealivas on 
j nsti lic:lti v:•~. 

§ G." A org-ani:-:ação •los p1 peis necess.t!'io,; :lO r·ccniJinwnto ue 
dinheiro.;, <leven<l0 nellc>:> ser· hnç:t•Lt:,; a~ n0tas e~plicr~tivas dos 
artigos da lei do o ·ç unento q'l·~ con-:ign tram as diver·s ts vcr·bas. 

Art. 214. :\ cont:Hhri:t l'·mccioAarit torlos os dias ute!s tias 9 
horas da manhã''" 3 da tm··le. ~·llvo c tso urgente e extr·aor·tli
nario emiJne s<::ja tH'.~e~strio rn·o!ong;tl' os trabalho:; on detormi
llar que e~scs tenham Jogar em dia feriado. 

!lO 1:'\SI'ECTOit 

.\r!. 2Ir>. Ao in·;pcdot· compete: 
!'l I." Dir·igit• o . ..; tr•:tlr:tllt"s a ~wgo d:t conta•lorin. 
§ 2.0 Solicitar do~ ·~ollllll" ndanto:; rio~ regimentos e inspee.tor 

do serviço ~nnil:tri•l as inf~wnt~tr;ú JS e m;r·Lir•)cimentos Jwcess~t
rin3 p:tra a snlnr;fi" do •rn:tlqo~r•t' a.-sumplo rh comp•Jtencia ria 
contadnria. 

::i :l:' Ai'sign:ll' !11d<J o expr: liente. 
§ 4." Pre~!:tr as infot·m,çües IJllC forem exigirias pelo com

mando da hri!!'HI:t on rerfnisitad;t,; pelos dos regimentos ou 
in,;pector tio f'Prviço sanit~uio. 

§ S.• Distribuir· n ~er·viço :1ns :tnxiliares. 
§ 6." Rubricar •>s livro,; rle escripturação da contadoria e o!'· 

gnnisar os respectivos morlelos. 
§ i." Propúr·, IJUando cntcrl'ler nocessal'io, mcdidns tendentes 

aomellror:tmento dn, lisca!isação, e~criptura.ção e contabilidade. 
§ R." Assignar as guias rios pag:tmf'ntos que dnvam ser feitos 

pelo thcsoureit·o e hem assim as entregas rle dinheiro de IJU0 ao 
mesmo se faça carga. 

§ \!." Fazer pedido aos fornPcetlore.~ rio IJH~ foP ne~cs;;ario 
pam. o sen expe,Jientc, se.:.:und0 as antorisações du cornmando 
da IJrig-ad:t. 

§ 10. l\'iio rletet•minar pag-1m,mto tfn conta alg-uma <le despeza 
sem l]ue os r·espnctiros docnnwutos O'itcjam de\'i•lamente proees
sados e com o- Confer·e -do auxiliat·f]uc o~ tiver examinado. 
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§ 11. Informar sobre todas as despezas a fnzer-se, ns rrun~s 
só poderão se1' realisndas rlent.ro das respectivns verbas const
gnadns no orçamento do Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores. 

§ 1?. Igualmente informar sob1·e toclas '1S pretenções que por 
suanatureza lhe competirem, como tamhem acerca ele rr•mesqner 
a·,sumptos ou n·~gocios, cujo exame lhe for commettirlo ou orde
nado pelo commnndo da hrig-nda. 

§ 13. Comnmnicar ao comm:tndo rla hrig-acla torl:ts ns rntrn
das de dinheiro feitas pelo thesoureiJ·o, as qnaes serão puhlica
rlas no detalhe do mesmo commando. 

§ 14. Apresentar mensalmente ao conselho administratiYo 
o balancete tia receita e despez~t da hrig-arln. 

§ 15. Indicai' ao commanrlante da hrig-ncla os otneitws rrue 
<levam ser nomeados auxiliares ou substitutos rlestes, quantlo 
impedidos, e hem assim as praças pnra. arnanuenses. 

§ 16. Designar o official da contadoria que deve f:tzet· parte 
d;t commissão rle exame de objectos para serem dados em con
sumo. 

Art. 216. O inspel'tor será suhstitni•ln nos sons impeolimento;; 
pelo se11 immerliato em graduação ll<t contadoria. 

Il03 AUXILIARES 

Art. 217. Aos auxiliat'PS compete : 
§ 1." Desempenhar todo o serviço qne lhes for commettirlo 

pelo insprC'tot•. 
§ 2." N;io entl'egar JMpel algum do m•chi1·o sem ordem por 

esrripto do inspedor. 
§ 3.0 J<'azer tofla a escriptura<;ão com exactidão e niticl<~z, tenclo 

sempre ern vist;t o systema mandado, pelo inspectm·, arloptar para 
sua elassificaçilo e guarda. 

§ 4. 0 Examinar e lançar a nota- confere- nos recibos, con
tas, folhas, relações de mostra e suas recapitulações ou em quaes
quer documentos de rlespeza, sendo os unicos responsaveis pelas 
inexactirlões dos calcnlos arilhmeticos e outros rrue consciente ou 
inconscientemcnto~ não notarem. 

Art. 218. Dos Regunrlos auxiliares g,JI•à pelo inspector desi
gnado um clelles parn encarregado do archivo. 

Art. 219. Os anxiliat·es serão nomeados por indicação do 
inspeclor, e no cnso de impedimento snhstituidos pelos otllciaes 
designado;; pslo commandante da brigada, tambem de accordo 
com a indicação do inspector. 

DO TI!ESOUREIRO E llOil CLA YICUI,A RIOS 

Art 220. Ao thesou1·eiro compelo : 
§ 1. 0 l-tecebet· mensalmente no Th~>souro Nacional, em com

p lllhia das pr:\ças que julgar sulllcientes pam sua guarda, os 
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dinheiros destinados ao cu.;teio da brigaria, os quae& serão reco
lhirlos ao cnfr·e respectivo, rio rpwJ ~erãiJ clavicularios, além delle 
tlte,.mll'eiro, o inspector da contlvloria e o Jo auxilim·. 

~ 2.o Receber igualmente do Thesouro N~cional, no decurso 
<lo tnez, as quantia~ rzne por· mufivo~ di!ferentfl3 ti vemm de en

tr·ar· pat•a o cofre ria ln·i.ét<l•la. 
~ :1. 0 Apresentar ao in,;pr•dnr gni<1s em duplicata dos rlinhei

J'OS J'eeehirlos do Thesonro :-<acionai. 
~ 4." I'a~sar recibo de tortas a<; qn:ll1ti;~s qtH' lho forem en

tt·cgues. 
~ !l." Esol'ipturar em rc>ceita n" livro caixa a seu c::u·go, não 

sri as impor!nllcÍ<l'i que th·er rt-cebitlo d•> Thesom·o Nacional para 
p·q;amento das despeza~ da lrrig-:ula, como rzuaesquer outras que 
lhe foi·em entt·r•g11e,;. 

~ 6.·• Etrr•cttHI' os Jll!!<11llonto> <lctflrmiru•los peln inspector, 
ú vi~t:t rle documento dc>1·irlamcnte leg-ali~a<lo, sem cujr~ ordem 
n:1o cntrrgilt':t rJuanti<t :tlgHma. 

~ 7. 0 Apresentar, rlhri<~IIHJilte, ao inspector, por oc•asião de 
al•rir-se o expPdien t••, uma nota da rnc·•ita c da de~peza occorrirlaa 
na Yespera. 

§ R. o \"criticar semanalm•mtr1, rom os outro; davlcularios, o 
estado do cofrr1, par.t que prla rrwi~ão imnHvliata rios recehi
mel!tos e pagam •ntos etrectflarlos srJ reconheça da di/fot•rmç·t que 
por ventnt·a lt~ja. 

§ U.° Coadjuqt' o sen·i·:o rle ,-el'iticaçito d:t carga e rlescargt 
do material e q11 olquer outro C<Ji!tp:tti,·el com o seu cargo e que 
fnr determinado pelo inspod•JI'. 

§ 10. Apre~ent~r ao in~pr>ctor os conhecimentos das impor
tancias, de que houver feito Pntrc:.;a no Thosouro o outms repar
tições . 

. \rt. 221. O c 1fm niío poJcr:·, ser aherto sem a presença dos 
Ire~ clavicnhrios, •JIIC ser:1o rr''flOih:tVr)ÍS pelo rln;i',\lqne do 
dinheiro a o!le rc>colltirl0. 

l'arag-rapho unir~o. l'.u·a :1.; desp()zas rle natrl!'eza urgente 
havcrá>cmpr·o em porlr•t•rlo !I!Psont·eii·oa quantia de nm conto do 
rr'is, da qual pt·estarú. conf:ls qn<I!Hiu I h e ft>r determin:t~lo ; e por 
esta quantia será unieamente respon~ t v o! o mesmo thcsoneeiro. 

Art. 222. O flwsour•oit·o sem nomeado por· propost>t do com
mandante da. 1Jrigarla, o no caso rle impedilnento rla']uelle o sub· 
stituit•á o olliciat d:t mesnn. designado pot· ~quella autoridade. 

Paragrapho unico. AI }.n dos \·cncimento> qne lhe competirem, 
o thesouroiro terá mais, Jl<ll'<1 r]llt)hras, a <Jn tntia de 30::; menS<1es. 

CAPITULO XIV 

,\rt. 22::. Para tr•atn.mento rios otlieiaos o praças d:t hriga,Ja, 
inclnsi,·c os refot'tlllrlos, haverit nm ho.;pital com torlas as con
diçr1ns a pt•npt•iarlas :tn fim :1 rJIIe é dn,.;tinado. 
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A l't. 224. Não so tratarão no dito hospital os ataca•los de 
moi •stias epidernicas e cont:J.gio.us, os quaes serão recolhidos a 
hospitaes ospeciaes, cort•endo as despezas por conta da brig-ada. 

Art. 2!5. Haverá no ho.;pit:tl um:t enfermaria para. olflciaes, 
outra par<t inferiot·es e outra para ns demais pt•aças, divididas 
em ~ecções <ie met!icio:l e cirurgia. 

A l't. 22!i. Havel'á uma. pharmaci:t pt·ovi•la tios appal'elho,;, 
metlic:tmentos o t.lrog-as mais essenciaes, a f!~<Hl c~tarú a cat·go e 
reoponsahililla<le do tenente phal'mnceutico o sob a immediata 
tlscalisnção do chefll do servi~·o sanitnt·io e ffi<ljot• medico seu 
sub:;tituto. 

At·t. 227. Terá o hospital•lua> salas convenientemente pre
paradas, sendo uma para oper:1ções cirurgicas o a ontl'a, em Jogar 
afa~tado, para depo;ito de cadavere5-

Art. 228. O hospital será a<lmini~tr,,do pelo conselho a•lrntnts
trativo d t brig-a,!a, sob a tlsca!is·tção do commandante tla mesma. 

DO I:s"Sl'ECTO!t DO SERYI~'<) SA'\TITA lt!O 

Al't. 229. O iuspector do se!'Viço sanitario <i o dil'ectot· do hos
pital o será rcsponsavel por todas a~ faltas que se derem UPsso 
~en•iço, sobro as quaes não houvet• provi•lenciaúo em tempo. 

Incumbe-lhe: 
~ I. o Presidir a junta sanitaria da hrigada, filiO será composta 

do mesmo e dos majores metlicos. 
~ 2." lnspcccionn.r repetidas vezes o hospital, phat·macia, en

fermarias, prisões, otc., ~olicitando do conllnan•lo da IJI•igada 
tudo quanto for a btllll da ltygieue c <lo serviço sanital'io. 

s :~.· Assignm· to<lo o expe.:liento do hospital, com excepçiio 
dos papeis, cuj:t assignatm·a. compita a outrem pelo presente re
gulamento, e f}Ue sónwnte rnbr·iéará. 

§ 4.• Communicar immetlin.tamonte ao commando da brigad,1. 
o l"allecimeuto t.lc qualf}uer doente. 

§ 5.• Presidir o concurso tios C<tndidatos aos logares <lo te
nente me•lico e alferes pharmaceutico. 

§ Q.• Propor as praças que devam exercer os carg-os de anm
uueuses o en t'ermeiros. 

§ 7 .• Solicitar do commando da brigada autorisação para as 
despezas extraordinarins que forem improscindi v eis. 

§ 8.• Enviar ú contadoria todas as conta;; de dospezas extra
ordiuarias autorisadas, devendo ellas ser rubricadas polo 
major me•lico, fiscal do serviço. 

§ 9. 0 Enviar igualmente á contadoria, até ao dia lO <lo lotlos 
os mezes, o ma ppa de distrilmiçi1.o do didas e conta dos oxtr·:•ot·
dinarios, acompanhado3 das re8pccti v as papelet<1s. 

§ 10. Communicar á contaclor·h ~empr·e que os foi·nccodot'r'S 
incorrerem eln multa por falta de entradas de genet·os pedidos 
ou rejeitados. 
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§ 1]1. Envirtr mensalmentfl it cont:uloria um mappa da carga 
e des~arga de todos os medic tmentos eutt·ados e consumidos, e 
IH~III assií11 anunalmeute 11111 nnlt·o •lo todos os ohjectos a cargo 
do uwsu10 hospit:d. 

§ J:!. Nf'to p •rmiltil' qne s••j:t d<>:-war•r·••gado ol~jecto algum sem 
Ol'dl'!l1 olo COlllill<l!lriO da IJrjg·;oda, pniJJicada l!llllid;tJ!Je, 

§ I:~, ltuhri•~al' torl118 o~ I i\"!'"" da f'::lCI'ipl urnçito do ho.'lpital. 
§ 14. Envia•· ao l'llllllll:lnd•• da l•rigada, até ús lO horas tLl 

umnhã, com sna rnlwi>.'t, as p.u·te~ dial'i .s d"~;; lll<)dicos de serviço. 
§ I~>. Apr·~·~nntal' <HIII>lallnünte um relatot•io eir·enmstanciado 

1lo estado du ho~pit:li. IIIC'tWiúttanrlo to<la,; as ueees,;idaúes, imli
·~audn o que l'•JI' util ;~o ~~·l·vi<;o sanitario em ger·al u :to bem-.•sta1· 
do.; doentHs e "eollulllia '~" l'•·~pectinJ serviçu. 

Art. 2::0. A e;lfl l'<)l:•l•>l'io ao·ompanh:tl'iio: 
§ 1.'' !'rua Jll•~lllo!'i:l ~·•l11·n a.' lllole.,tia~ mais importantes ha

vidas no aniJ;J a fJll" ell<~ ,:n !'OI'<~ril·, <"•Jnsig-nando o lt•atamenlo 
qne mai;; li\'fll' apron~itado. 

~ :!." [JI!li!Hl['pa d••moustrativo do> objectos CÍI'III'gicos a cargo 
do ho~pital, o •tn:d ~·Jr;,, a,;si~nad" Jl"lu eJrean·ngad>l da enfer
lll·II"Ía de eirUI·gia. 

§ ;J,o [:m twtpp:t <•sb•ti~tko patholog-i••o da~ Jll':lf;:Js q11e hnii
VCI'em lwixado ao hu~pital du1·ante o anuo, sellllo este lll<tJI(l·t 
as~ignado pc·lo mwar·•·.,g:Hin da,; on l'ermm·ias de mediei na. 

~ ·1." lnfut'lll:H:úe,.; n>inlll'i"~"s itc •I'ea da condnct;t o serviços 
]'l'e,;tados pdo~ III<Jdico,;, :dlllliii<IS intot·nos, ph;u·maceutiros e ci
l'llr'gi;\o denti,:ta . 

. \l·t. :!31. Ao,; m:ljm·os nw•Ji,~os eumprP: 
!:i I.'' \'bit:ll'l'lll diat'Í"IIIf'llte os doentes das onform:tl'ias, dn

Yendo as Yis'tas t Jl' Jogar al•i :'1s U hPI\1:-l da manhã, irnpretol'ivfll· 
mente. 

§ 2." RepAtiJ•em a,.; \·i~itas d0 qne !•·ata o paragrapho antece
•leute, qnan:Jo h:.ja doente-; g1'aY••s. 

§ :J.o L:lllf.':ll'eln dr:u·i··m~'nto na p:tpnl<'la de ea•la •loente as 
~nas J•rescl'ipçü •::; por r)XIenso. 

Quando, (JOI'<'III, nn 11~0 rios l'l'lllerlio,;, principalmente i::lternos, 
julg·nrem conveniente nl'astar·-.;e das regTns pre~o.;l'ipL1s no for
nmlario wloptndo, f'SCI'o\·eriln Íg'1Jalillflnlo1 pot· e\ tenso o Humer·o 
de \'ezas e o 111odo pu!' rpw rlovel'ilo ser llllnistrarlo . .; tno;; renwdios. 

N;t me~ma papeletn, e lamiJoln pol' extenso, escreverii.•• o dia
gnostico d:t molestin, logo que a tenham hem vel'ilicado. 

~ 4.• Ru bricar·e1u us 1'•' peletas dos doeu tes de ;;nas en l'c.H'mat·ias, 
e uotarem diariamente na de cada enl'ertJIO a marcha da molestia, 
as dietas e extrns que [ll'PS~I'el·erem, e mais esclar·~cimentos qne 
j•1lg:uem de utilidade. 

§ 5. 0 Qu:lndo tiverem rle •lar al1:1 a algum doente enrado, falle
cido ou por pass1gem de hospital, fazerem na papeleta. especial 
IIH'nção d;t molestia o do motivo da alta. Si •;sta foi' pm· f'alleei
t!lentn, meneionarâo o •lia e a hora em que o enfermo succumbiu. 

!'i l'•.• lbl'etu alta no.; doentes e nella mencionarem os dias de 
soceoi'rimeuto do Lloenle (lf'lo hospital, devendo 03t::t menção ser 
da h da e <tssigna!la pol' ex tenso. 
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~ i.0 Lrmçat'Am diariamente, por sou proprio punho, todo o re
ceitunrio no livt·o respectivo, datando e a~~ignando alim•ln set' 
enviado ü ph ·t·macin. 

~ 8.0 Solicibt•em rlo illSP'~ctot' do serviço ~rmitario a nomenç:lo 
do Ires 111edic.os para os caso.~ •[110 j nlgarem pred:'o do confet·ou
ci:u •. 

~ ()." Compat•or.et·om ú junta de iusprcç:lo do sautle, rb r[lwl 
f'q·;"io parte. 

,\rt. '!:i'!. O m:•jot' medien, encarreg:vlo tia enf'erm:u·ia tio cit'lll'· 
gia, terá a seu c:U'{;o o lll:tlet•ial cil'nrg ir. o. 

A !'I. 2:J:~. o~ umjores medic,Js ene:u·t·egarloi! dn on formaria~, 
além da,; ohrigaçrim; e~pecilieadas no art. ::>:i2, far·iín rnab tudn e 
qualquer serviço para IJtlC forem designado,; pdo im;pectnr do 
;;.~n·iço sn.nitariu. 

At·t. 2:H. o tuajor medico, ettc:ut·og"<Hln rle Pnfomurias, l]ne 
commetter· a t'<llta de não passat• :~ visih diat·i.~ an:; doentes a 
seu caf'g'(l, até a ho1·a oJetet•minarla, lic::u·á snjoito á responsa h i! i
dade que lhe possa advir, contbrme a::; conserJUtlncia.~ dn falta. 

:\rt. 2:~5. O 111ais antigo do; Hwjot•o-; nwdicos lisealisat·:·~ todo 
o serviço de p11•lirlos de entra :a do g-r)JJel'<lS, extJ·annlinario::;, 
med icalllell to~, ronp t la v a da o engommad,t, ek., pelo q no ~el'i'io 
tudus os J'CSJH;ctiro . .; documentos por si i~xamiu,ttlos '' leg-ali~:"los 
con1 a sua ruhJ•ka, cabendo-lhe escalar o serviço di:lt'io dos ea
pitiíes e tenentes JJJedieos e tr:•nsndttit• as ordens do inspector 
do serviçf) sanitat·io, representando-o na Sllil au~eucia c o sub
stituindo no3 caso.> de iJopedimento. 

At•t. 2:lti. Os majores mer:licos Sf't·ão sniJ,,tituirlns pelo~ ra
pit:1es nwrlicm; mais antig-os • 

• \1'1. 2:!7. Os cnr.it:1es c lenentrs nw•l'co~, além tio serviço do 
escala que lhP:; competit•, fat·:1o mais tudo e IJn<tlquel' outro pam 
IJU<J forem d.~.-;ignados pelo inspectu1· do set'\'i<;o sanit:1rio. 

;\l't. 2:1R .. \o tenente pharnJ<tccuticl) cumrre: 
!i ].0 Zelar pela gnard:l o Ct'liServaçãu de lodo o matorial drt, 

pharmueia, sendo r<·spous;tvcl pelos extravio~ un Pstmgns que se 
<krem por motivo de incuria. 

~ '!.•- Escripturar uu liYro respertivo todas as drogas, medica
mento~ o ntonsilios (jiJO rocf'lict· pat•a •J SUJ•JII'Ílllenl•l da ph;~r
tnaeia. 

!'l :L·• Avi,u·, com pontualid:vlc, to<lo o t•ccrdttwrio cnnstanl.e do 
respectivo livro ou da folha avulsa assi!-!·twtla pelo medico do di<~ 
e rubricada pelo majot• medico, li::;c;d do ~crviço. 

§ 4. 0 Ot•ganisar e nssignar, nu principio de carh mez, um 
mappa demonstr·atin1 das drogas o medicamentos existentes, en
trados e eonsumidos (lll!·ante o mez antecedEnte. Este mappa 
será apresentado ao major medico, fiscal do set·viço, e por elle 
rubricado, servirá par:~ verificar a carga e desearga, ficando 
dopoi!l archivado na conta(loria. 

~ 5.° Fnller petlirln, pot• interme(lio do mnjor medico, fiscal rio 
srwviço, de tudo quanto se tornar necessario ao provimento da 
phar·nmcia, assim como solicitar exame e consumo dos artigos 
impt•csta v eis. 
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§ 6.• Proceder ils annlyses qualitath·as e qmmtitativas 1las 
sulistanci:ls, cujo exame for deter11lÍncalo, para o rJlW lm1·crà mt 
phaJ•macia os apparelhos e reag•~nt,,~ de nwis applicação. 

§ 7.'' Nii.o poderá a1·iar receit:•. nl.~uma do medico cxtrnnho 
ao SPniço da brig-ada. 

Art. 2:lo. o alJ',wes pharm~v·,.utieo''l•ad,inYará o tenente plwr
macenticn, substituindo-o llPS !-«•n,; i111pr·dimentos, e J]l'~t" C<L'O 

caiJei·-lhe-hão as atti·illlliçlícs, ;.:J·atil\o-;J','''''' do C\<·l'''i'·io" J'e-;pou
s thili,Jade )HJ~'Íencentes ao ;;;nh;;tituido. 

Art. 210. O:< me'.!icamento-;, d J·n:_:·,, s, i u~tt·unJcn tal cirur;.: ien c 
vasilhame, l)lle tiverem de entrar )!il.l'it a pharmaria, serão <'Uida
dostunente' cxalllÍIHl'los, pcstvl"" on !li':• I i< los por 11111a colllmis~ão 
de tres mc,lic(t.;, 'la ri'Ial l'arit p trlr• '' <l'''J n,;tii'CI' de dia ao 
hospital. 

Terminado exame, n commbsií ·> h vrará ]1:\recC'I' que ~r>rit 
rubricado pr>lo inspector f' cn1·iatlo ilo e·•mlllanolanto da l1rigwla, 
para os dr\'idos eft'eitos. 

Art. 2~1. Nüda sahit•ú da ph•l!'ln:J.cia ;;ini'ío pot• interm"rlio do 
re>:pedivo pharmaeoutico o em yj,;fil ,J., do,·umr~nto quo Clllll[ll'Pn> 
a leg-alida<le da sahirla. 

,\rl. !!.J:!. As pre:<CI'ipções plw rnt 'c·JII ticas o rlioteticas r•scriptas 
nas pnpelet:ts serão fielmente exeeutadas, o ninguem poderá al
terai-a:;, saho o c<tso de ,.,ohrevir· algnm arcidentt> on poiora1· o 
dc.ente, uni,•o em IJUO o medico do oli:1 J>I'OI'etlerit do mo•ln a "'w
correi' o nnfi>I'I1Ji>. 

Art. !! l:l. No r,•ceit11al'io sf'l'i'io di~erimin:-vlos mcdir'ameni<H 
pil!'a o~ dOf•llf,~s rio hospital, rios qno lil!'cm destinado,; a r)utr·os 
individiH•~, f'njos nomes e moradia:; ~c mencionarão na receita. 

Art. ?H. Fóra das cOJH1i<;0es a('ima nwnciouadas, nC'nhuma 
receita ~rJ loi'necer·á pot· conta ,]o E,.;tado, o o~ me,Jicos em suas 
prcscripçi!es rlcvei·ão restringir-~e aos IIW•lieamento,; quo exbti
rem na pharmacia da hrigada ou f'oi·~:II! do contracto. 

Art. 245. O cirurgião dentista é ohl'i,(rarlo a comparecer tliaria
mente no hospital da br·igarla, onde pr ·~tará aos ofl1ciaes e prnças 
da mesma os serviços de sua profi~~ii'o. 

!lOS 1:-/TEil '\OS 

Art. 2.tG. O Governo porlerá mandar n'hnittit• como internos 
do hospital. sem direito a venein!f'nlo al;;nm, quatro :~lumnll,; 
do,; fi'''" ultimo:; annos do Clll'>'•• de IJJe,(it•ina, os IJII<t<·s, elll!(llillllo 
sen·ii'é'lll, l•l!'ão as honras do I"'~ to d,• aJf',~I·es, fi,.ar:'io ~n.i.,itPs :'1 
di sei pliua e com direito its refeiçu"~ <: H.l~iolencia 110 hn~['ita I. 

Paragraplto unico. Aos Interno" enmpt·e <lUXiliar o merlieo <le 
dia no hospital, quando isso lhes for reclamado, pal·a o que serà 
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escalado diariamente utn delles que durante as 24 horas de ser
viço permanecerá naquelleesta~lecimento, do qual será insepa
ravel. 

DO MEDICO DE DIA AO HOSPITAL 

Art. 247. Pelo major medico, fiscal do serviço, sera diariamente 
escalado um dos medicos, capitães ou teuentes, para o serviço de 
dia no hospital, cumprindo-lhe: 

§ I." Observm• escrupulosamente ns rrdens geraes, segundo 
as instrucções do inspector do serviço sanitario na parte medica. 

§ 2. o Responder, durante as 24 horas em que estiver de ser
viço, pelo tratamento dos doentes e pela limpeza, boa ordem e 
regularidade do serviço do hospital. 

§ 3. 0 Examinar si os medicamentos entrados para o hospital 
estão de accordo com o receituario, tendo o cuidado de verificar 
a dosagem e applicação daquelles que produzirem effeito toxico. 
Em sua. parte diaria fará menção do que se der em relação a este 
importante ramo de serviço, afim de se providenciar como for 
mister. 

§ 4. 0 Não se afastar do hospital, sob pretexto algum, nem 
delle retirar-se emquanto não for rendido. 

§ 5.• Examinar diariamente as dietas e extras que tiverem de 
ser fornecidas aos doentes, assim como o vasilhame, requisitando 
logo qualquer providencia que for acertada. 

§ G.• Inspeccionar o serviço dos empregados do hospital e es
pecialmente do enfermeiro-môr, enfermeiros e ajudantes destes, 
participan<lo ao major medico, fiscal do serviço, qualquer irregu
laridade que observar, e corrigir promptamente aquellas que 
forem de caracter inadiavel. 

§ 7.0 Substituir ao encarregado da enfermaria que não com
parecer para a. visita até á hora determinada, o que mencionará 
na sua parte diaria. 

§ R.• Fazer parte da commissão encarregada de examinar os 
generos que entrarem para o consumo do hospital. 

§ 9.0 Dar P<Lrte escripta de todas as occurrencifls dadas nas 24 
!toras de seu serviço. 

Art. 248. O medico de dia ao hospital terú por este as refei
ções e entrará d·~ serviço ás 9 horas da manhã. 

DO MEDICO DE DIA AOS REGIMENTOS 

Art. 249. Pelo major medico, fiscal do serviço, será escalado 
diariamente um medico, capitão ou tenente, para o serviço de 
dia aos regimentos, cumprindo-lhe: 

§ 1.° Comparecer das 7 ás 9 horas da manhã, nos respectivos 
qua.rtei,; dos r•Jgimentos, para examinar as praças enfermas, lan
çando no livro competente os nomes das que baixarem ao hos
pital, com declaração das graduações, companhias ou esquadrões 
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a que pertencerem e molestias de que se acharem afl'ectadas, 
quando (•stas forem de t'acil tliagnostico, o que tumbem tleclara
rão nas lmixas, as qnaes assignat·ão. 

§ 2.0 Visit<tr, pela mesma occa,ião, as prisões e outras t!epen
dencias dos qufltteis, mencionando no respectivo livro o estatlo 
em que encontrai-as, rerlamando lo;:;o qualquer medida que jul
g.t r de e!licacia. 

§ 0." L"azer parte da commissão encarreg<tda do exame dos 
generos que dev<lln entrar para o rancho. 

§ 4.0 Acudit• pt·omptamente ao chamado de qualquer oillcial 
ou praç;t que neces~ite de soccorros mcdicos, quer para si, qncr 
pwa pessoa te Hm l'amilhL 

§ 5." Não e al'astnr do h<.spita.l 1lcpois da visita aos regimen
tos, e quan• o pot• mo ti v o dos §§ 3° c 4° ti ver de sahir, fará 
sricnte di~;o <10 re•pectivo medico de dia ao ho~pital, declarando 
o log:n· pam onde• S8 dit·igc. 

§ 0. 0 P0l'lloitar· no hospital pal':t acudir· promptamente aos 
chamados de que trata o ~ 4". 

§ 7." llar pat'le c:;cripta de toda,; a;:; oceurrcncias hnvidas du
rante as 21 horas de seu ser·viço. 

§ 8.0 Entrar de serviço ás 7 horas da manhã o nelle se con
servar até ao dia seguinte ús mcsnns hor,ts. 

1>0 AGE:\TE ])O liOSI'lTAL 

Art. 250. O ngcnte do hospital será nomear! o semestr·a luJento, 
dentre os oillciaes subalterno:>, pelo commandante tlrt brigada. 

Art. 251. Cumpre-lhe: 
§ 1. 0 Ter a ~cu c.1rgo todo o mat•"rial destimulo ao serviço do 

hospital, com exccpçã.o rio matel'ial cirnrgico e ria pharmaci'. 
§ 2." Fazer 1lCfJUÍsiçii.o do.~ arti;.:·o,; f]ll) fOI'r)Jil nr:cc~sarios l!O 

hospita I, o per !ir· t!esc:trg:t rios r!' to, c~tanr.lo sob sua guarda, 
acharem-se impresLtveis ou tenham ~ido extraviados, <.laudo 
parte tios que tiverem conc·)l'riuo para o seu miw estado ou 
extravio. 

§ :3. 0 Org-anÍS'Il' em tluplicata o ::t<sign;u• a demonstr•açiio da 
despeza ger·al mensalmente feita pelo hospital, conforme su:ts 
e3pecialidadcs, devendo td rlenwnstraç:.1o ser acompanharia <los 
docnmentos justillr•:ttivoo; rb despeza. 

§4. 0 l\Iandar entr<tr de 10 em 10 <lias os gcneros para o 
fornecimento do hospital, attent!endo aos que estiverem em 
arrecadação. 

§ 5. • Fazer os pedidos do pão, carne verde e outros generos 
que devam entrar diariamente para o co,1sumo do hospital. 

§O." Veritic tr si os pedidos de tlilltas e extrns feitos diaria
mente p:>lo enli1i'lllciro-tnút• estão rlo accortfo com a tabelht 
arlopturla. 

§ 7 ." ,\presentm· mons·rltnento nma r<llação das praçns que 
tivcr.•m extraviado on inntili;;arlo louço:t o mais artigos cl•) sua 
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carga, com declaração dos que tiverem sido em acto de serviço 
ou por negligencia, afim de que se proceda como for justo. 

§ 8. 0 Entregar até ao dili. 10 do mez entrante, e de accordo 
com os modelos adoptados, os papeis relativos a agencia do 
hospital. 

§ 9. 0 Para o auxiliar no serviço e especialmente na guarda e 
conservação do material, o agente terá o enformeiro-mór e 
um inferior ou cabo, com as precisas habilitações, servindo 
um de fiel e outro de amanuense, aos quaes caberá tambem 
responsabilidade pelos ohjectos que lhes forem entregues. 

§ lO. Entregar, por occasião de deixar o cargo, um mappa do 
material sob sua responsabilidade, mencionando as entrados e 
sabidas, datas respectivas e motivo da descarga. 

Este mappa, que deverá ser assignado tambem pelo novo 
agente e rulJricado pelo major medico, fiscal do serviço, ficará 
registrado no livro competente. 

§ ll. Tratar dos enterros dos doentes que fallecerem. 
Art. 252. Todos os papeis da agencia do hospital serão 

examinados e rubricados pelo major medico, fiscal do serviço. 
Art. 253. O agente do hospital tlca immediatamonte subordi

nado ao inspector do serviço sanitario e ao major medico, fiscal do 
serviço, de quem receberá todas as ordens inherentes ás suas 
obrigações. 

Art. 254. Ao agente do hospital será abonada mensalmente 
pela contadoria uma quantia arbitrada pelo conselho adminis
trativo para occorrer ás despezas eventuaes de seu cargo. 

DO ENFERIIIEIRO-MÓR, ENFERIIIEIROS E SEUS AJUDANTES 

Art. 2G5. Ao enformeiro-mór, que será tambem o fiel do agente 
do hospital, compete: 

§ I . o Registrar no livro de entradas o sabidas dos doentes 
todas as circumstancias mencionadas nas altas e baixas destes, 
excepto a declaração da molestia, que é da exclusiva competencia 
do encarreg,tdo da enfermaria. 

§ 2.° Fazer os pedi,fos diarios 1las dietas e extras, assim como 
das rações de etapas para os internos o medico de dia ao hos
pital. Estes pedidos serão rubricados pelo major medico, fiscal do 
servi-;o e entregues ao agente do hospital para serem aviados. 

§ 3. o Receber do mesmo agente a roupa o utensílios neces
S11l'ios ao serviço do hospital, sendo responsavel pela conser
vação e f<tllas que houver nos artigos que tiver recebido. 

§ 4.n Entl'egar aos enfermeiros torlas as roupas e utensilios 
necessarios ás enfermarias, devendo ter· um livro rubricado pelo 
major medico, lisc,d do serviço, para lançamento do qne houver 
roeohit!o do dito :1gonte o do que entt·egnr aos enfermeiros, tio 
tJUem exigir·il quo nesse mesmo livro passem recibo. 

§ 5.• Assistit· eom cos onlermeiros o ajudantes de,te:; às visitas 
dos facultativos, (pnndo outro sot·viço não o inhiba disso. 
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§ G. • Entre~m· no amanuense as papeletas das praças que 
tivet·,~rn de sallir do hospitrtl, atim de que o mesmo pa~se as 
ro~pecti \"as ;dtas. 

!'; 7." C"Jumunicai:' immediatamente ao me1lico tle Llia ao hos
pihl, ou, n·t lidtt deslt), a qn:drpt••t· outro, o,; caso,; <]Uc se derc•m 
IJ i]IIO exi,i<llll a J>l'OIIl[lt<t ]lt'O"it)JH,::t t[O lllt'dit~d. 

!:j 8." l'"t'licipar ao maj11t' '"" lko, li~··:tl do ~cr·vit;0, e a•• !ll<)rlico 
rle di:t ao hospital, qnal•tn••r !'alta ~"''''''''ttida Jl"las ]H':":''~ cJu
]Jregar.l:ts no hospital, p:tt':t t]!W ": J•l't>\'Íd•.•JJt:io l'Uil!'J!'III<J :1,; rir
ctunstaneia~. 

§ \J." Sei' t'c-;pon-:avd pr:l:l t·,.~·IJial'i L,!],; ,J,, t'lll':t!ivn rlt>,; rlorn
tcs ll ho:t ttJ'Icm do sen·i·:·• .r,,; ,.,,rer:iic·iros q :t.ind:tlll<•s do 
enfernwit·o,;, d••v••nrJ,, a,;,i.;lit· ;, di,trilfllit;ito da,; di..tas, in•tll''''ir 
do,; diiC!Üt•.; ~i holl\'t' al~lllll:t t~:lli.-"1" p•;t• p:ii'IH t]n,; enfOI'llleil'llS, 
e, tlll ··a.;o aflir·m:ltil'"• pt'ol·i·l"''''Í:It' ''" S"lltirJ,, tl•J se1· a falta ou 
otJJb,ãt> l'•'lllt.'•li:vla sem Llemor·:t. 

~ 10. 1'\iio ,;altir, nem eonsentir· que o f<Jr:am os ~cus suhor.[i
n~dos, ser11 prévia !iCOl•Ç:t dos lll•)dit:o.; de dia. 

§ li. S•!l' re~punsavel perante o l't•l<·ri-lo agente peio ma teria! 
fJU8 estivt·r soiJ ,;ua ~U<~I'thl, cabenrlo-llte tatuiJem pr·ocedeJ' it ar
recadação do fardamento das praç:~,; que onlr•arem para o l!IJS
pital, drJVcndo par·a isso conf,)rir• os oi>jectos arrecadados com o 
rnl·entario da respectil·a baixa, fazendo menção do tudo no !iV!'o 
t!<' ;·egistr·n t),) entr·a•las e s:thida,; du-; do~'nte,;. Os dinheiro.; on
contr·atlo-; em poúm· dt>s nn!'t)J'tuos ;-;•·r:l•> entr·c;;ues, media:Jte 
recil>o, à autori•lade cornpetcnte. 

,\!'!. ~5li. Aos enfernwir'<h incumbe : 
§ 1." .\C•Hnp:u!lrar o rnelicrt dur·antc as vbitas diarias. 
!:i 2." F:l7.•)t' os curativos 'JII•3 pelo fteull<ttivo e pelo enf(Jr

ltreiro-lt!ÓI' lltPs forem ordenados. 
~ :l:• Tomar nota, dnr.tnl•J a yi-;ita, dos mHrlicamentos pt·e

S•~r·ipto-;, p:ll'<l t':tcilitaJ'-llin-; n :q>J>Ii•· ~<;:"l·> :1;1s ltoJ·a~ m:u•e:ld:ts. 
!'i 1." ,\ Jll'')'niitar di IJ·i:trllf311t" "" ••JJf'•·l'!ll<'ÍI'<HII•.•r a~ papnlr;tas 

afim de IJ'''; e~ln OJ'!{.tiiÍ-;r! n l"!tli·l·• rlô!S dit!l<t:i n do-; merlic:tmott
lus <JIW ti l'eJ'<Htt sido pt•esc·J·ipto~ pnln mndieiJ l'i,;itanto. 

~ 5. 0 Velar pelo as~eio •la enf<3l'Jll:uü ,. enmprir fielmente 
twlo quanto lhes for Jll<ttl•laclt> relativamente ao Sr)J'Yiço, sej:t 
pelo facultativo competente, seja pelo enle!'nteiro-mór. 

Art. 257. O~ ajwluntes •lo enful'tneiros eoadjuvaJ•ão estes etll 
todo o serviço e os sulJstituir·ão em ~m1s faltas ou impedimentos. 

DO A)!A NTJE)ISP. 

Art. 258. ,\o amanuensc, que serit um inferior ou cabo com 
as preeis:~;; h.1 bilitações, incumbe : 

~ I. n Tül' a seu car·go a escriptnração tlos livros, ma.ppas e 
mais papeis relativos ao hospital, monos a clo lin·o tle reeeituario 
e de entradas e sahidas de doentes, que será feita, esta pelo 
enl'ermeiro-múr e aqnella pelos proprios metlicos. 
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§ 2. 0 Ser responsavel pelo asseio e regularidade da mesma 
escriptur·ação, assim como pelas faltas que se derem no archivo, 
cn.jos papeis deverão estar devidamente emmaçados por annos e 
relaciona•los. 

§ :~. 0 Zelnr pela g·uarda e conservação dos utensílios destina
dos á seCI·etaria e ao hospital. 

DO FU:"<DO DO HOSPITAL 

J\rt. 2:í\J. O fnn<lo do hospital set•á constitnido : 
fi I." i'cl:1s quantias recehi<las do Thesouro Nacional para 

compm ele tlJe<li<:<lltWntos e outJ·os misteres inherentes, consigna
' los no ot'<:amen to. 

fi 2." l'ob dnpa. das praças e11fermns e nwis vencimento,;, á 
exeepção da f]ll:tntia d<J 500 r···i,; diarios, que 1lcará em miio do 
!'Pspoctivo comrnatHLinto de companlti;l on esqun<lriio para lhes 
S"t' entn'lrtW quando tiverem alta, 1111 :1p<:nas :300 réis da dita 
qnantia si tiv,.t·etll divida pam cum" caixa da brigada, para a 
qnn I entrar:·!. o r••sto. 

Para os sontnnci:1dos ou presos par;l SPntenciar reservar-se-1m 
a mesma qttantia no caso de terem <lívida pnra com a caixa da 
!Jriga,[a, qne indemni,nrão pela metaclo da. quantia reservada. 

Si niio tiverem dividn reservar-so-ha sc'Jmunte a rJuantia de 
::JOO r·<'·is di:1rios para lhes ser entregue. 

§ 3." Tmtattdo-se <le praças que estejam reduzidas á quinta 
pat·to do soldo, proeeder-se-ha de modo que, deixanrlo-se-lhes a 
quantia ,to !(lll réis tliarios par·a suas rie>'pezas, entre o re~to 
para paganlf)[lto do hospita I. 

§ 4." ,\s pmç:1s rofor111a•las concorrerão com o respectivo soldo, 
tendo :~prmas direito it quantia. de F.OIJ r·éis diarios. 

Art. 260. (IS ol!iciaes que ba.ixat•nm no hospital contribuirão 
para o fundo do Illf'~lllo com a importancia d:t ctnpa e metade do 
t·espoctivo soldo. 

Os re{i)!'mado~ c os sentenciado,.; con~nrt•er ãn npenas com ;t 
metade do respectho soldo. 

Art. 2Gl. O:> olllciacs c Jll':lÇ'as que lmixnt·em ao hosr·ital em 
cons<·quoncia de riPo'astre ou ferimentos rN~Phidos em acto de 
ser·vko, contl'ihniriio sórnente com a iruportancia da etapa. 

Art. 2G2. Os fundos destinados para manutenção do hospitn I 
serão entl'Ognes mensalmente pelos r••gimentos á contndot•ia 
para serem appl;cados á compra de dietns, material cirurgico, 
utensílios, coneerto e lavagem <le ronpn, e a~seio do hospit.nl. 

Art. 2G3. Dns verbns votadas pnra compra de nw<licamentos e 
~:mg-nesn!.:'n,; tir.1r-se-ha mensa !mente do Tlinsonro Nacional a 
quantia 'cot't'0S[IO!Hlent.e a cada lllf'Z do <'Xot·cicio; rtuanto ús 
outras vorl-as, seriio tiradas quando ~e fizot· l'reci~o. 

Art. 2!iL !Iaverá no reg-imento <lo caYallaria nma enfermaria 
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para tt\ttumento dos ctvallos e mu:wos, a rrnal fic~rú a C<\I'g0 do 
vetm·inario. 

Nella tel'iio os anima0s a alimonbçiio apropriada ao estado de 
saurle o ,,o tl'atamento a fl'HJ e.;tiverem snbmettidos e serão devi
damente me•licarlos on operado~. 

Art. 2G5. As doSjlOZas th onfol'ilLU'i t ssrão cu~teadas com a 
imporlancia tl:ls fot·rag-ens voncitla,; rnlos animaos doentes e 
com a con:;ignação nMrca•l.l pelo G::JVül'llo p n·a compr<l de me
dicament<H. 

Art. 2GtL A enferml'ia ter:t n·nt [lN[llCIH\ piHirnwci<t provida 
dos apparelho;, metlicamentos o drogas mais essenciacs, a qual 
ficai'it a c~rg<> do \'etorin,trio. 

Art. 267. O V3terin:u·io ,j r.'S[H'll''"'JI p'I<J curativo de totlos 
os animae~ 1lo•mtes, e cumpre-llw : 

l'j 1.• lnstt·uit' a to<lus os fllt't'.tdol'•J:', fJ te serão os seus 
auxilÍ<\rtlS 1 na l11i\11Cit•a tle :nngl'nt' e auxiliar O Clll',ttiVO. 

§ 2." Todas as manhãs {l8t'C•Jl'I'et• a-; cavalladças, pot· occ •sitio 
d<t limpeza, p::tr,t cx1minar Ininncinsunentc os animaes qu•) lhe 
forem apt·esctlta<los pelo..; f·m·atlorv~. lll<l!J•lan:lo recolher a en
fcrmal'ia aqno!les cujas mole8tias cxigit'ülll m:tiut' desvelo no 
tratanwnto, applk.tndo :w; maio; o; mcdie unentos co:uo en
tender. 

§ 3. 0 l"eih co;ta iuspecção, pro~c l)t' co:n os fet'I':l<\oros ao cura
tivo <lo' auimacs qno esti\-L'I'<•mna enferm:Hia. 

§ -1. 0 l~ntl'cgar ao mnjor. tl8poi~ •lo cut·ati,·o dos animaes, uma 
uot:t de todo> o>; doente~, com n tloclat'aç·:1o tio seus numeros c 
do; t•especti 1·os esquadrücs. 
~ 5.• Vigiar con~tant<:mGnto sobre a sauúe dJs anim:ws do re

gimento, não tleixanrlo nunc;t de particip:u• ao nmjor qualqucl' 
molestia contagio~a qnc entre ollcs apparcç·:t e rruc exija pro:n
pta remo<~ão para f'óra •lo qnad•Jl. 

§ G." T\iio c·Jnscntil' quil S•J :tppli<[tt<'lll rcmotlio,; aos animacs 
sem que seja por Stl<t ordem, s tll·o IFJ:i ca-;os em que se torne 
intli'ipensavel pr·ompto cttt'<ltil·n. 

CAPITULO X V 

1"> ... \"'i l'"OCOlll[)OllSU""t 

Art. 2G8. O olllcial que em serviço extraordiuario se houver 
com reconhecido critcrio e intclligencitt sm·a, conforme a impor
tancia do serviço rrue prestar, distinguido com ns seguint·)S re
compensas: 

I. • Elog-io em ordem do dia (\o regi monto ou Ll'igada ; 
2, o Elt~.:!h om nome do <:ovci·no, · tJ':Htscrcven,lo-se em ot•tlom 

do dia o a\'i~o do 1\linistci'LJ da .Ju-;tiç<~ qnc o houver eom
municatlo. 

Art. 2G9. O ollicial que for ferido ou adquirir sotii'imonto grave 
em dilig-cn··ia ou confiicto em que tivcs:;c tlc intervir, por força. 
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de seu cargo, para manter a ordem publica, percebera todos os 
voncimentos dur.tllte o seu tratamento, si este não for no hos
pital (art. 2Gl) e esse tempo lhe será contado pam todos os 
eJreitos. 

Art. 270. O tempo de serviço prestado pelos olficiaes do Exer
cito será cont:Hlo nos termos das disposições em vigor, ou das que 
vierem a vigomr. Estes oJliciaos, além dos vencimentos da bri
gwlr~, perceberão o soldo da sua patente do Exercito J'Clo 1\Iinis
terio tia Guer·ra. 

Art. 271. ,\ roforma dos otficiaes e praças da brigada policial 
SJI it regulacLt pela legislação do Exercito que vigorar ao tempo 
da r.•fornm. 

Art. 272. Si o serviço, de fJUe trata o art. 268, for prestado 
por praça de pret, esta brà direito as recr•mpensas menciona
das no cit:.tlo artigo, dispensa de serviço com todos os vencimen· 
tos até 15 dias o gmtitlcações de 10.-3 a fiOS, a juizo do cam
mandante da brigada. 

Art. 273. 1\s praças que se iuutilisat·em em qu:llfJuer acto de 
serviço serão reformada~. medi<lllle in~pccção de saneie, e perce
berão o soldo do posto qne tiverem nnqnoile acto, seja qual for o 
tempo de sn:1 pr·:v;-1. 

Art. 274. !'ara ser concedida a rer~ompensa. de que trata o 
art. 2G8, § 2", o c:)mmnndante ela b:·igacla dal'á uma parte 
especial no .1\!inbterio da .Justiça, declaranr!o o nome do omcial 
ou pr<IÇa, quacs os ser·viços prestados c sua importancia. 

Art. 27fi. Ao~ omciacs e pmças da IJI'igadn poderão ser con
cedidas pelo i\linisterio da Justiça e Negocios Interiores liccnç:rs 
par·a tratamento do saneie ou de interesses particnlar·es, não cx
cedentlo ellns rle Ires mer.es. 

Art. 270. O respectivo tempo da;; licenças, concedidas para tra
tar de interesses ou de saufle, sem ser por inspecção, não será 
contado para cll'oito algum e sel'á tlcscontado na antiguidade de 
posto. 

Art. 277. o tempo das licenças por meio de inspecção de sawle 
será cnntatlo da data da mesma in.;poc~·ão e as derwlis, da pot·ta
ria pela qual forem concedidas. 

Art. 278. O comm:wrlanto lL~ hrig:lfla putlerit conceder ntri 15 
dias do tli~ponsa do serviçn aos olliciaes e JH'aÇ<IS e os com
manrlos dos regimentos até oito dias. Estas dispen:;as poderão 
ser com os veneilllentos por inteiro ou ~ó com uma parte, 
entrando a outra parte para o coft•e da brigada, a!hn de ser 
applic:ula ás llespezas particulares da mesma. 

Art. 27\J. As dispensas de que trata o artigo antecedente pc
llerão ser conceclitbs até (]Uatro por cada regimento, pelo com
mandante tla IJrig-ada, e até igual numero pelos daquelles, es
tantlo neste numero incluídos os ollieiaes. 

Art. 281l. Qualquet• tempo rio serviço prestr~clo no extinclo 
cot·po militar do policia ou na brigada, será levado em conta 
na antig-uillade de posto, em promoção de igu,d data, e com
putado para os elfoitos legaes. 
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CAPITULO XVI 

Do uniforme 

Art. 281. O unifhrme será decretado pelo Governo, que o po
rlerá alterar qn<tndo julgar conveniente. 

Art. 282. Os distinctivo;; tios officiaes, officiaes inferiores e 
cabo9 serão os mesmos de que usa o l~xercito. 

Art. 283. O tempo da r1urnção do correiame, equipamento, 
arreios e mais artigos será re~ulado pelas tal.Jellas aouexas soh 
ns. 4 e 5. 

Art. ~84. A peaça que inutilisar alguma peça elo seu farda
mento, <ll'lllarnento, corr·eiauw "ll C'Jili pamPnto, em serviço extra
or,linar·io, recuil •eit ontra em substitui\'iio. quando licar provado 
que niio hou\·e descuido ou neg-lig-•'ll•,ia ; i;;nalmenttil será sub
stitui•h a p<Jça inntilba.la <Jllando" ··~trago for· feito pot" des
ordeir·os em acto <le pri:;ão, d<)Yelldn n-;les irulemnisar a caixa da 
brigada da respectiva importan<,ia. 

Art. 2B:>. A praç;], que exteayiar ou inutilisar qualqtwr ria,; 
peças a que se refere o artigo antecedente, receheri~ úutea em 
snbstituiç~io, cujo valor pag-a I'á pot· descontos da quinta parte do 
soldo, qnando sua rliYitlit não e-.;ce<lot· de 508000 ; qwu1dn est:t 
quantia foi' excerlirla, o desconto set•il feito peb terça parte. Do 
mesmo modo se procerlerá em l'•JL:ç<in á~ prnças que extmviarem 
ou inutilbarcm peças de far·dnmcnto o e<JUipam<'llto do seus ca
mara•las. 

Art. 2RG .. \divida re !ativa ás peças de faJ•<lamento, at·mame•üo 
e equipamento, comprehcndemlo c:tpot<) ou ponche, será do valor 
integral r! e taes peç:ts, soja qual for· o tempo f!,~ riu ração, e será 
sempre paga pelo preço <h tabella qno vigorar . 

• \rt. 2R7. As peças!),) fardam,-.nt'' int,)iramonte novas po<loriio 
S<)!' recohi•las pelo r·o.-;pectin' ,·,l!or por ronta da di \'ida da,; praças 
exclnida,; por• conclusii" de t,_~rnpo, ''rl"tituiçiio ou expuhão; as 
qw) ti\·erem haixa pot• incap t•:id:tdn plry,;ica sct•ão dispen,;arl:ts 
do pa~arnento . 

• \rt. 2'"~'· A manu{hctum do farrhmento ficará a cargo tio con
sol h o administra li vo. 

Art. 28\l. As p1·estações para f;trtlamento serão :u·bitrarbs an
nunlmente pelo Minist<:wio da .Justiç•t, S''gUJHlo o~ preços rl:t ar
romataçã.o ria materia pl'imn, etc. 

Art. ~90. Quando, por qualqnor cil'cumstancia, a praça for 
excluída sem ter recebido o fardamrnto, cnj:t pt•c::;tação houver 
sido tirada, será esta recolhida ao Thesouro. 

CAPITULO XVII 

Dispo!i=iilçõos gorn('!S 

Art. 291. To< las as praças que se alistarem nos regimentos da 
brigada fitrfío promossn. do regnlar sua condncta pelos preceitos 
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da moral, respeitar seus superiores hierarchicos e cumprir fiel
mente suas ordens, dedicar-se ao serviço que lhes é proprio, 
votar-se inteiramente ao serviço da patria, defender suas insti
tuições, integridade e honra · e só terão baixa por conclusão de 
tempo de serviço, incapacidade physica ou apresentando substi
tuto idoneo, depois de ter servido pelo menos meht•le do tempo 
de seu contracto de engajamento. 

Art. ~92. O substituto fica obrigado a completar o tempo do 
substituído e o que, termina.lo o prazo da substituição, contiímar 
a servir, percebera as vantagens de praça reengajatla, si 
houver servido mais de metade do tempo do engajamento. 

Art. 293. Todo e qualquer objecto existente na brigada deve 
figurar na carga competente, afim de que haja um responsavel 
legal. Os objectos que se acharem imprestaveis, quer porque 
tenham completado o tempo de duração, quer por outro motivo, 
deverão ser examinados por uma commissão de tres officiaes 
extranhos aos regimentos ou repartições a que pertencerem, da 
qual fará parte, pelo menos, um medko, quando se tratar de ar
tigos do hospital, excluindo aquelln a cujo cargo estiverem taes 
ob,iectos e sempre um olllcinl da contadoria. 

Art. 294. Presente o piLrecer cla commhlsão •le exame, o com
manrlante da brigada manrlará procedet' ao consumo dos ohjectos 
intprestaveis, n"meando para este fim uma outr:t commissào de 
kes olficiae>, a qual fará inutilis tr ou queimar os ol~ectos que 
lhe forem apresentados, de morto que não possam figurar em fu
turos exames. Terminado este trah:tllto a commissão lavrari~ um 
termo, á vista. do qual o commandante da brigada mandara, em 
detalhe, eliminar os objectos da carga. 

Art. 295. Para o enterro dos olficiaes effectivos e reformados 
concorrerá a caixa cla brigada com a quantia de 100$, e pela 
mesma caixa se farà o enterro das praças de pret, inclusive os 
reformados, não excedendo a despeza do que se acha marcado na 
tabella d:t em preza funeraria para os enterros de G• classe. 

Art. 296. O espolio das praças quo fallecerem no quartel ou 
em destacamento set'á vendido em leilão no regimento, com as
sistencia do respectivo major fiscal, e o seu producto, junto á 
qu:wtia reservada a que se refere o art. 259, §§ 2'', 3° e 4°, será. 
recolhirlo ao cofre para ser entregue a pessoa ltatoilitada, segundo 
o direito, depois de deduzida a impot·tancia tia di vida pela qnal 
seja a praça responsavel para com a caixa da l.Jrigada. 

Art. 297. De modo analogo se procedera com relação aos otfi
ciaes que fallecerem no hospital e não tiverem familia na Ca
pital. 

Art. 298. Os saldos provenientes do rancho, hospital e for
ragens fundir-se-hão com o de economias licitas e serão appli
cados ao pagamento das gratificações abonadas pela caixa, e das 
despezas que as outras especialirlades não comportarem ou nellas 
não puderem ser classificadas. 

Art. 299. Das gratificações recebidas pela handa de musica, 
por contracto feito pelo commandante do regimento, entrara me
tade para a caixa da brigada para ser applicada ao concerto e 



154 ACTUS nn I'IIDE!l EXECL'TIVO 

substitu;ção do instrumental, sendo a outra metade dividida pro
porcionalmente entre os musico;; quo houve1·em feito o serviço, 
seg-undo suas classes. 

Tre~ são as classes, e estas d;vlns pelo eommando do regimento, 
conforme as npti•lões dos me~moo:; music •s. 

Art. 3UO. Anuu dmente, ou qu·•n lo o Governo julgar conve
niente, ~8rii•.> os regimento;; inspeccionntlus pot• nm otncial ge
neral do Exercito, l'ei]uisitarlo ]H' i<• ~linisti'O ria Justiça e Negocio . .; 
Interiores, senrlo lambem ne~ta occasião inspeccionad~t a esct·i
pturação rle tod·t;; as re;•nrtiçõ·•s da l•rigarla. 

Art. 301. Nenhum~1 oiJra ou concc·rto, que dependa de despeza, 
se f:trà nos fJjHtrteis e tlependenci:~s, sr•m prévia autol'isação do 
commandante da brigaria. Con!'oo·me a impr)['tancin tb obra on 
concerto, tlev I'Ú preceder antorh 1<;:'in do :\lini-;tro da Justiça e 
Negocias lntt•r•iores. 

,\rt. :10:?. Os nllici:tes que S<J nehan·m er•m pnl'le de tloente 
terãll direito ao fot'IIecimento de m !dic;~ment"s o l•em assim suas 
cspo~as, Blií''S o tilho~. eout tanto •]no a mole~tia sej<J nttostn•la 
po1· facultati\·o da J.rigatLl, e quo de~t:t conces~ão não resulte 
nhn~o ou oxces.;o da ,·et·La vota.!;~ no orçam•ento pnl'ft :~I]UOlla 
especialidarle . 

• ~rt. :1m. O cnnCIU'SO do quo tnta o art. 8°, §.§ 4", S• o 6", C"llstara 
de uma prova oscripta e outm oral, devendo o respectivo pro
gramma ser organi'>:ldo por um t commissiio composta Llo inspe
ctot· do suniço ~anitado e m;~is tt'l•,; nwtli•·os nomeados pelo eom
mllldante rh Lt·i~·ada. 

:\t'l. :JII4. Os concurron tes ús v:1 gas do tenente metlico, a l
feres ph:tl'llllCelltico e cirurgião dentista rleverão, fiO inscreverem
se, exhibir seus rcspecth·os ti tu los scienlillcos o outl'Os quaesrpwt· 
que os aboJWJil e provem seJ•viço.'>. 

Art. :JIJ5. A commtssãv jnlgadot'fl S8 comporú do inspoctor 1lo 
serviço ~anitat•io e dos dons majnt'<'S medicos, a qual, rl1~poi,; de 
termin:ulns torhs as pt·ov:ts, cl:t.<-;ilicarú, ,;r'gnndo e!las, o~ cnndi
d:lto·;, reJucttonrlo as pr•Jvas f'oeriptas com a classitkaç;[o ao 
commnndanl•J da brig-<Hia qne por sn:t \"l'Z as envi;lrá ao Ministro 
da .lusti~·~ n l'íegocios lnter·iorrs. (,\ll<~!Hio o roneur~o for para a 
vnga de alliH'ei:l phnrnJ<1Ctlllticc>, t'arú p;n'le tia commissão ex
aminadora o tenente plmt·mnceutico. 

Art. 30G. Os otllciaes dt l>rig:vla sú poderão ser demiltidos: 
§ I. a Qnan•lo condeuwados a dons ou ma i~ llllllOS do pl'i::iio 

por fJUalquf'r crime. 
§ :!." CJuando praticnrem neto infnmnnte. 
§ :~.· Quando for reconhecido o seu máo comportamento. 
,\rt. 307. Para o,; casos dos §§ 2" e ::l" tio artigo antecedente 

o conunnnrlante da lll·igath nomeará um conselho composto delle, 
como pro-;idente, e de tres olllciat=s superiores, não poélen•lo 
porem ser· nomeados os do regimento do accusatlo. 
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CAPITULO XVIII 

da dlsc lp1 lna. 
li n~ i tos 

castigos e seus 

DAS TRANSGRES~ÕlcS g~r GElt.\L 

Art. 308. Constituem transgressões tla disciplin<t militar: 
§ I.• Todas a;;; faltas não qualific,tdas de crimes. 
§ 2. 0 Todos os actos immoraes e acções ofiensivas ao socego e 

ordem publica. 
Art. 309. São circumst<mcias aggrav:wtes da transgressão 

th disci piinn, : 
§ 1.0 Accumulaç[o de duas ou mais transgressões. 
§ 2.0 H.eincidencia. 
§ 3." O conluio de tinas ou mais praças. 
§ 4.• O serflm ns transgressões commettidas tlurante o set·viço 

ou em razão destu. 
§ 5." O serem otrensivas th honra ou Llignhhldo da corpo

ração . 
• \rt. 310. Considera-se circumstancht attenuante d,t trans

gl'élss:'io da disciplin:t o f<tcto de ser o transgressor de l.Jom 
comportamento. 

Art. 311 . Consideram-se justificativas das transgressões da 
disciplina as circumstancias seguintes: 

§ 1.• Terem sido commettidas por ignorancia, claramente re
conhecitla, tlo ponto de disciplina inft·ingido. 

§ 2. 0 Tel'em sido commetti,lts em consequencia tle oustaculo 
iusuperavel pnm o transgressor. 

§ 3. o Terem sido commettillas pot· occasião de pmticar o 
tmnsgressor f! ualq ue1· acção mer1 toria no interesse do socego 
publico ou defestt tht hom·a ou pl'opriedade sua, ou tle alguem. 

AI·t. 31?. Os olliciaes, quando punidos dhiciplinarmente com 
detenção, serão recolhidos ao recinto de uma f01·taleza, á sala do 
estado-maior do regimento ou ao l't3Cinto do quartel, conforme a 
gravidade tla transgressão; os inferiores e maL; praças de pret, 
a casa fechada da fortaleza ou do quartel. 

DAS THANSGRESSÕES PREVISTAS NESTE REGULA~IENTv 

Art. 313. São trDnsgt·e~sões da disciplina: 
§ 1." Autorisar, promover ou assignar petições collectivas 

entre olficiaes ou prat;as. 
§ 2. 0 Não tratar o seu inferior com justiça ou oll'endol-o com 

palavras. 
§ 3.• Pert~rbar, em formatura ou marcha, o silencio uecessario 

para ser ouv1da a voz ou ordem do seu superior. 
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~ 4.• 1\lostrar-so negligente quanto ao asseio pessoal, preju
dicai' o do outras praças ou a limpeza do rJuartel, ou não ter a 
este respeito a devida vigilancia. 

~ 5." Dm· torJne;; ou signaes fnlsos ou di~<parav armas sem 
or·•lem. 

§ 6. 0 Desafiar o seu camarada ou com elle disputar. 
~ i.• Dirigir fJU!IlrJuer petição em ohjecto de set•viço ou quei

xar-se contra o SU!JOrior, sem ser pelos tramites legaes, ou dar 
rJlleixa calumniosa. 

§ s.• Publicar qualquer represent!H;oão rJUe tenha feito conlra 
seu superior, sem permissão da antorit1ado a r:~nem a mesma 
representação foi' rlirig-idn. 

§ 9." t",;nr do direito rle rept'~'"ent:~ção em termos não cnmme
didos, 011. em vez t1•• rerol'rer a r·~so meio legal, censnra1· o ~eu 
superior CIIJ fJUfli•pwr cscripto 011 illll'l'fhsn. 

~ 111. Pro,·ucar pl)la iii1}'1'C'II":• <''"llllidu,.; on rixas r-om ~cus 
camara•1as. 

~ 11. Faltar ao resp0ito •le,·id' ;tn snperiOl' hierarr~hirn ou 
re,.;ponder-llie com menos att•~tH;ii•', '!li<'!' por •'-'eripto. q1wr· v•·1'· 
baliuente. 

§ 12. l~all:n• mal ele seu snp••r·ior nos corpos de gnarr1a, 
qua rteis ou estabelecimentos pn h! i•~os. 

~ n. Faltar it para•la rh ~narda 011 a !]H:tlqnct• f'l·l'lllatnrn, 
ou ncl\a apresentar-se embring·:Hio. 

~ l·L H.erusar-se a rf'ceher '' p:t~nmenln, 'JnnrtC'l on nrli
l"orme que se I h e der. 

§ 15. Não ter cuidado nas suas ~•rmas. unifnrme, eaYallo, e 
em tudo !]UC lhe pertencer, 011 Jwgligcntenwnte o-; nrrliinaJ' ou 
estrazar. 

~ Ú3. Ser·vir-se <le armas e nnif'ornPs alheios e r1e cavai los de 
pr~Í•:a rl1~ ontrem, on pr~dil-ns Ctllj'l'Pstadns a St'll~ camat·:tdn~. 

~ 17. Contrahirrm as pr:".'''' di 1 ida,.; s0111 licr>n•;n. "'~ srns 
comnwn•lantes rl•J rflllllHUI hi:1. 

~ IR. l•:mpt•est:ll' rlirrh"iro :1 '''li snpr>l'ior·. 
~ 19. llat-se ao ,.il'in ria emlll'iagwlz. 
!:i 20. Casar-se o oll1cial sc•m pt·,·n·ia paJ•ticipa•;iio ao seu com

manrl:J.n te, e a praça de Jli'et ~<'til I irenÇ"a deste. 
§ 21. Maltratar r:JUalr:~ucr preso q11o lho for entregue on no 

acto 1\e effectuat· a prisiio, sem ter havido resbtencia. 
§ 22. Deixar a guarda, patrulha, ronrht 0n ontro qn:tlrprer· ser

viço antes de ser rendido, on niíu r~othcrvar·-;.;e com a prcci:-a. 
vigilancia. 

§ 23. Desconsiderar qualquer autoridade civil ou militar. 
~ 2·1. Provocar contlictos, embora não se servindo 11e :ll'tnas e 

do !]11:1 I não resulte neto c1·imino;;o. 
~ 2G. Sahir armado do quartel sem ser em ohjrcto de scr,"iço. 
~ 2li •. \nsentar-~e sem liconç:1, m:ts niio l'or tornpn qno 

con~titmt d··serr;ão. 
~ 27. :\ão se apresentar, tlnd:t n h~ença, ou depois de sabre 

que f'oi rovogada, não tendo nind:t decorrido o t•·mpo JWP-es:;ario 
para Set' a falta qnaliticacla como deserção. 
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§ 28. Estar fóra do quartel ao toque de recolher, sem ser em 
serviço, ou sem licença especial. 

§ 29. Receber de quem não competir qualquer ordem, senha 
ou contra-senha. 

§ 30. Não acudir, por negligencia, ao toque, a chamada; aos 
exercícios, revistas e inspecções. 

§ 31. Jogar, commetter actos immoraes ou pertul'lmdores da 
ordem publica rlcntro ou fóra dos quarteis, ou dentro do qualqner 
outro estahelccimcnt() publico. 

Art. 31·1. ,\s transg!'essões especificadas no artig() antcce
dr·nte uão exclnem quae~que1· outras comprehenrlidas no artigo 
308, e quando repetirLts constitui!'ão crimes e ficarão sujeitas as 
penas a ellns COI'I'espondentes. 

!>OS CASTIGOS DISCIPLINARES 

Al't. 315. São castigos disciplinares: 
§ I . o Para os officiaes de patente: 
1. o Admoestação ; 
2.o Reprehensão ; 
3. 0 Detenção ; 
,1. o Prisiio. 
~ 2." Para os oillciaes inferiores do estado-menor e das com

panhias e pa!'a as praças que gosarem de graduações correspon
dentes áquellas ou do honras militares: 

1. o Reprehensão ; 
2." Douro rle serviço na guarda; 
:J.o Detenção ; 
4 o Prisão· 
;) :o Baix<t temporaria do posto ; 
G.o Baixa definitiva do posto. 
;::; :>." L' ara o~ cabod rlo esquadra: 
1 . o lteprehnnsão ; 
2. o Doliro riu s.n·viço na guarda ; 
:{.o ])~etençilo ; ~ 

4. 0 Prbão ; 
fl.o Baixa temporaria do posto; 
G.• Baixa definitiva do posto. 
§ 4. 0 Para os soldados, cornetas, clarins, ferradores e outras 

praças de pret, quo não gosarem de graduações nem honras 
militares: 

L" Reprehensiio ; 
2. 0 Dobro de serviço; 
:l. '' Detenção ; 
4." P1·isüo. 
Al't. 31G. A admoestação c a reprehensão portem set· appli

cadas : 
!.• Verbalmente ; 
2." Por escripto. 
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At't. 317. A reprehensão o a admoestação VBrbaes são: 
J .• Particularmente ; 
2." No circulo dos otTiciaes; 
3. 0 No cit\~ulo tio to lo:; os olTid;\Cs inferiores. 
Paragrapho unico. A reprehcnsiicl pat'it as praças de prol sorá 

na fr·onto da respecli v a com pan !tia. 
Art. 318. A prisão ou tl"ten<;ã•J do soltlarlo e maL; praças lle 

pret, exceptnantlo-se o' officiaes inferiores, poderá ser conforme 
a gr.IYÍII:ttle <1<1 transg-rrJs:;iío, acompanh:11la das seguintes penas 
acces~orh s; 

!.• Cort'~' em accelera,Jo; 
2.• Carg- r_le arllla~; 
3.• Carg· do Cl!l1ÍI•amento e:r1 nrrlem de marcha; 
4.o Ft~clnna; 
5. 0 I~epetiç:lo ti~ instrncl,'iio l''',dic t IH\ l'scob tle recrutas; 
O.• Dinlinuiçfio 1\o numero de c<~mirl;\s diarirls; 
7. o !'ri v ação de \'icio:; tülcmdo:;; 
8.• I~o\amento do culpado em C·3lluLt especial; 
\).• Multa em melado dos vencimentos, tkrltlilo t:unLom su

jeitos a esta pena os inferiores. 

DAS REGRAS E LUrllTES, QUE SE DEYE~I OBSERV,\R NA IMPOSIÇÃO 
IJOS CASTIGOS !ll::'ClPLINAIUcS 

Art. 3!\). Nenhum castigo tlisciplinnr, excopluall:t a reprc
hensão e a admoestação, sorit infligido sem declaração escripta 
do commandante, devemlo a me:;;ma declarnção rnencionm· a 
qualidade do Crlsti!4o. seu limite, sna c:ws~t e circumstancias ag
gravantes ou attonu<tntes, -;i as itoU\'er, sewlo turlo publicado 
em dotallw dos re!.!imentos. 

Art. :~20. Os ca~tigo> tli,;ciplinar,'s, abaixo menciona:los, nfio 
poderão excc:lcr os limites seguintes: 

1.• O dobro de serviço do ~unrtla <lo um,, até quinze vezes, 
nunca porém seguid<~s, 1le\ cntlo o paciente ter sempre meio-dia tle 
folga pelo menos; 

2.• A detenção de um a teinta dicls; 
3." A prisão de um a vinte e cinco dias; 
4. o A baixa temporarht do posto, desde vinte até sessenta dias. 
Art. 321. A detenção ou pl'i:,:ão sem as penas accessorias não 

isentam o paciente do seeviço que lho competit• por escala ou quo 
lhe seja determimvlo. 

Art. 322. A carga de armas nunca excedet·á o peso do sete 
espingardas de atlarme 17, postas sobre os hombros. 

Este ('astigo o o nccelerado não tlurarão mais de duas horas, 
sempre flUO houvee (\e ser inflig·ido mais de uma Yoz pclll. mesma 
trnnsg-I'r>~siío, r> R:, ~crit npplil':vlo llr} inte!'ior do f]Uf11'lel c snm
pretlodia. 

Art. 32:!. A cal'gn de equipanv'lll•l, Clll or,J,~m de nuu·eh(l, será 
sempre applicnila durante o dh1, 
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Art. 324. A fac h i na consiste na limpeza dos quarteis e mais 
dependencias, na limpeza das arm:ts e mais petrechos existentes 
na arrecadação, no serviço da eonrlucção de agua, lenha e outros 
semelhantes, em aterros e nas obras de reparo<~ dos qnarteis. 

Art. :~25. A repetição de instrncção prat!t-a não excetlorít do 
quatro horas pot· dilt, sendo tinas de manhã c du 1s ú tarde. 

Art. 32G. Nlt diminuição da ração c do numero llo C'lmidas 
diarias attender-se-lm ao estado physico do paciente. Esta pena 
porlet•it ser applicada durante o tempo da pt•i,:ão, observaria a 
clausula qne tica declararia. 

Art. 327. O isolamento em cellula especial podet•á ser durante 
todos os dias da prisão, por C:lstigo da trrm;;gress:"ío commettirht, 
ou sómonte durante parte de!le. 

Art. 328. A baixa definitiva rio posto dos oifici::lcs inferiores, 
effectivus ou grarluado.,; e 1los ~atos elfectivos ou gl'aduat!os, será 
acompanhada da trnnsferencia de compaahia. 

Art. 329. A baixa 1lefinitiva do posto por máo comporta
mento inhabilita o rebaixado ptra noros nccassos. 

Art. 330. As penas accessorias poderão set', conforme a gra
vhlade da trnnsgt·essão, applicada:> até tres conjunctamcnte, uma 
voz que não seia:n incompatíveis ou gra.vemento prejndiciacs ao 
estado physico do paciente. 

Art. 331. O tempo dos castigos contar-se-Ita desde a hora em 
que o cnstigo começar até que tenham Llecorrido tantas vezes 
24 horas quantos forem os dias determinados. 

Art. 332. E' expressamente prohibido o trancamento de notas, 
sem pt·cccder jnstilicação cabal perante um conselho criminal. 

JUS AUTORIDADES .lc QUE~! COMPI•~TE DI PUR CASTIGOS lliSCIPLINA 1\ES 

Art. 333. Sito competentes para. impor castigos disciplinares : 
J.o O Ministl'o da. Justiça e Negocias Interiores; 
~~.o O commandnntc da brigada; 
;!," Os cormn:mdantes dos reg-imentos; 
·1." O.> comm:ullhtnleil de companhias its snas praças . 
. \rt. :<:l! .. \s autot'idada.des mCJncionaJas no artigo antece

dente podem infligit· a aruitrio proprio, dentt·o dos limites mar· 
cados, os castigo l diEciplinares abaixo mencionados : 

§ I.• O 1\Iinist.ro da. J nstiç't e Negocios Interiores, qualquer das 
penas comminadas neste capitulo. 

§ 2.• O commandante da brigada c os commrtndantes dos regi
lll8llto~ po<lem infligir admoestações, multas, roprehcnsões, o 
dobro do S'3n·iço •l<t g-narda, a detenção e prisão, a baixa. dGJ posto 
te'iiJlrl!':lri •, nt<tn•l:ll' pt'ocedct' n. 110ns·~lho p~r.t haixr. olo posto 
ohliniliva c to l<~s o3 mais castigos c acce;;;;.:nrir's. 

!'i 3." o.~ o'onllnanrlnntc;;; dn companhia~. arlmoe~tr~ção, rPpt'e
he··,;:fto, rldc Jç-flo e qnardas de castigo uorecinto da compnnhi:t. 
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Art. 335. ITodo superior ê competente para prender a qual
quer offieial Óu praça que lhe seja inferior em posto, devendo, 
porém, o fazer á. ordem da autoridade a que estiver immediata
mente subordinado o delinquente. 

DAS PRAÇAS MAL CO)IPORTADAS OU INCORRIGIVEIS 

Art. 33ü. As praçns que dentro de um anno commetterem 
seis transg-ressões de disciplina com alguma das circumstancias 
a~·gravant0:> mencionadas no art. :HO, algum fact0 infamante 
ou tres tio embriaguez, incorreriio : 

§ J.o Si for offici~l inferior, om baixa definitiva do posto, 
que será imposta pelo commanrhnte da brigada, sobre decisão 
do conselho de disciplina, e cxpnho conforme as circumstancias 
d<t faltn. 

§ 2." Si for cabo de esqnarh·a on qualquer outra praça de 
pret, se1·à escuso por indigno de pertencer ás fileiras da brigad:t, 
si for declarado incorrigível, por decisão do mesmo conselho, 
confirmada pelo commandante da brigada ; e neste cn.so se re
metterá ao chefe de policia a fé de officio da praça e cópia da 
ordem do dia que der publicidade ás causas da escusa. 

§ 3.• Os inferiores graduados poderão ser rebaixados da gra
duação por simples determinaçiio do commandante do respectivo 
regimento, expressa em ordem do dia. 

DO COXSELHO DE JJJSCIPLINA 

Art. 337. Haverá em cada regimento um conselho de disci
plina para os seguintes Iins : 

§ 1. • Yerilicar o mito proccrlinwnto (los officiaes inferiores c 
sua inaptidão pam o cumprimento de seus deveres. 

§ 2. o Vel'iílcm· a incorrigibilidade das demais praças de pret; 
§ 3.• Prestar informações e seu parecer a respeito de qual

(]Uer falta commettida no regimento, si o commandante enten
der consultai-o. 

AI't. 338. O conselho de disciplina será composto do major do 
regimento, como presidente, e tle quatro officiaes mais gradua
dos ou mais antigos que estiverem promptos, exceptuando, 
porém, o commandante da companhia ou esquadrão a que per
tenc.er o in?ividuo de que houver de tratar o conselho, e o 
offiCial que tiver dado a parte. O commandante da companhia 
ou esquadrão será substituído pelo offlcial que se seguir imme
diatameute em antiguidade ou em graduação; na ordem des
cendente, ao official menos graduado ou mais moderno do con
selho competirá escrevel-o. 

Art. 339. O conselho de disciplhm terá voto deliberativo por 
maioria absoluta, nos casos dos§§ I• e 2• do art. 337, e só
mente consultivo nos casos do § 3• do dito artigo. 
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Art. 340. O process<> do conselho de disciplina serà todo ana
logo ao seguido no Exercito. 

Art. 341. O con~elho de disciplina requisitara, para juntar ao 
proc,•sso que organisar, certidão do que se tratar e cópia de 
todos os document,,s que possam esclarecet· os f,tctos de que 
houver de tomar conhecimento. 

Art. 3-!2. O referitlo conselho serà nomeado pelo comm:m
dante do regimento, em vista das part3s e documentos que lhe 
forem transmittido,;. 

Art. :H.3. Si o commandante da brigada não se conformar 
com as tlelibemçõcs do conselho, tran-;mittirit o processo ao 1\li
nistro da Justiça e Negocio3 luteriures, que resolverá detiniti
vamcnte. 

DISPOSIÇÕES I'ROVJSORIAS 

Art. :344. Continúa em vigor, n;t parte cr·iminal, o regula
mento que baixou com o decreto n. 10.222, de 5 de abril de J88v, 
atú que s~ja autorisarlo o Po·ler Executivo a reformai-o. 

Art. 345. O augmonto d:~ vencimento . .; constante da tahrdla 
annexa ao presente regulamento só se fara cffecti v o depois de 
votada pelo Cnngresso Nacional a uecessari:t verba. 

Paragt·apho unico. A gratilic<tçiio par;t forragem flUO actual
monte pet·cchcm os olficiaes montado.:; tl<l brig-aria, ser·a desde já 
addicionarla :i. gratilicação de exercício, até que entre em vigor 
a nova. tabella. 

Capital Feler;tl, 10 de feverJiro de 18'.13.-Fel·nawlo Lobo. 

Poder Exccnti\'o 1893 H 
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Tabem dos mcimentos dos omüaP.S e praças da Brigada Poli~ial da C1pital Federal, 
d~ conformid~de com o regulamento avorovado pelo d~reto n. 1263 A d~ta data. 

OFFICIAES 

SOLDO 

VESCI~li~~TO )[E~~AL 

qenn;rl 'f·Jc ht·igad:~ •.••.•..............•...•..... , ..•... 
COl'lllll1l ........................... o o •••••••••••••••••••• 

'J,cnP n tc-corolll~ t . ...........•.•.•.......••••.••••....... 

~·~~~~·~~·:·:·~·:·:·:·: :·:·:·:: .. :-:-:·:·~ .... : ... ·.-:·:·:·:·: .... :·:·: ............... :.: .: .: .: .: :·:: :: :: : 
.. \.lferes .. , ....•...•......•.•.....•.•.•..••....•.••.•.... 

\'E:\CDII-::\TO DI.\R!O 

G0nernl <le brigada .......•.......•..•... , •.........•... 
Coronel .•............ , ..•..•.•......•...•..... ,., .. , ...• 
rrenen le-coronel .......• o ••••••••••••• o. o o •••• o •• o ••••••• 

Maj >r .................................................. . 
Capirà•J ou sub r !terno, .................. , .. , ........... . 

Cll:.\TIFif'\(\0 llE L\EJ;C{I"IO 

C"ltt•n:JJHlanle da h~·igada ..•...•.....•.•.....••..••.... 
.\s~;sLett!e .............................................. . 
Sel'l't'!:ll·io <la brig:ula .................................. . 
,\jq,]:lllle <L· ordens ................................... ,. 
~ !l!õ;}Wctor_ tia. conta1l:Jria ..•.....•.•••..•...••..•••..••...• 
I h~~oureH'O ....•...........•....................••...... 
Ptinv?irn anxiliflr rl:t contadoria ............ ! •••••••••••• 
~C'8'1lndo auxilht.t' da. CO!ÜP.rlt~ria.. o •••••••••••••••••••••••• 

Jn'IH~C!Ol" tlo !"~·rviço sanilario ..•.. o ••••••••••••••••••••• 

i\! e <i i co major ......•...••.......•....... , ...••...• , .•.•. 
.\lt"\di~·:) <':'\{)Ítão •••••••• o •••• o ••••••••••••••• o •••••• o ••••• 

\I e·! ii'O f.('~JenlP. ..•••.. o ••• o o •••• o o o. o •• o o. o o ••• o ••••••••• 

·_r(' r 1 en f(> .j~l1:1. rzn:' ce l! ti co. . • • . . • • o • o ••• o • o •••••••••••••••• 

.\lf,•r·•s I' 1:1~'111~1 ·f•nlu·o •. , .••••.• o ••• ••oo• •••••••••••••••• 

( :ll'lll'.:.i;tu-tl:·nt.i!õ;ta .••.••••.•.. o ••••••••••••••••••••••• ,,. 

Collllllttndant! rl" regimento ele infantaria .•... o .... o•···. 
C\nt\Hlnn~larife d·} rf"gimento de cavallaria. •. ,. o .......... . 

.J::i0;3P00 
:300$000 
240$000 
210;;ooo 
150.)000 
105.~000 
90;.000 

7;)0~0 
G;ooo 
5:3500 
.Ji,)51JO 
3;500 

370,000 
!\):):>!))() 

1~o:)•H:O 
~lO:;iOOO 

2::í'l;Orl'l 
120.-;JOO 
1\!0-$01)() 
s:r;•JOO 

250~1)00 
HJ:':;;OJO 
120.;rJ:):J 
1 ~il$1)(1() 
1110,1100 

i::i'SilOO 
7:i!l:1)!)0 

2so~oo:J 
2:-,o~.OOJ 
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Fiscnl de regimento .•.• , ••••••.• , o •••••••••••••••••••••• 
Ajudante de regimento ............................ , .... . 
Quartel-me~tre e secretario de regimento .............. .. 
Com mandante de esquadrão ou companhia ••••••••• ,, •••• 
Snbalte'"no .. , ...•• , .•••••••.•..••...••.•.....•....•..... 
Vetf3rinario ......• , ..• , .• , .......•......... ,., .....•.... 

PRAÇAS DE PRET 

Vl!NOIMENTO DJAR!O 

Sat·gento ajudante ou quartel-mestre .................... . 
to s:lrgento .............................. • • .......... • •• 
2(\ sargento .......•...•....... , .............. , ........•. 
~~.,orriP.lo 1 o o o O f f O I I o o o o I I o I O I I o I I o 1 I I I I o o o O I I I I I o O o o O O f I I 

Cabo de esquadt•a .•.•••.••.•............•...•..•.••..••. 
Soldado .•..•.•..•••.•...••....••.............•.•. · • ·•• •· 
Mestt·e da handa de musica ............................. . 
Contra-m~otre .......................................... . 
Musico ......................................... ····•·•·· 
Clarim ou corneteiro-mbr ............................... . 
Clarim ou corneteiro ................................... . 
Mestre rle coneeiro .....•.••..•.•• , ...... , •.............• 
J\lestre de ferradores ........................ , ........... . 
Arrneiro .•...........•.................... .•.....•....•• 
Correeiru .. , .......••..•.•.. ••.•.•..••. , ..•. , ••...•..... 
Ferrador, ••. , •.• , •• , •.• , .....•.•.•..•.....••.•.•••.•.•• 

Observações 

Hi3 

i90$000 
120$000 
8()$000 
90$000 
50.WQO 
503000 

2~tl\JO 
2:$400 
2.$300 
2$200 
2$100 
2$000 
2:$400 
25:300 
2$000 
2$400 
2$000 
2~100 
2.$100 
2$10::> 
2~000 
2$000 

i, a O official doente em seu quartel ou com licen~a para ttafa., 
mento de sanda por inspecçiio, p'rderá a gratificação do exercido 
(art. 25). No casu do art. 269, nada perderá. 

2." O official q •1e se achar com licença para tratar de neg-ocios de 
sen interes'e 011 mesmo de saude, porém sem inspecçiio. perceberá soldo 
e etapa, si a licença não exceder t!e tl'inta dias; dahi em deante per
ceberá sbmente soldo, compre::endidas as prorogações (art. 25). 

3,a O o!Iicial que estivPr preso para sentenciar perceberá •ol<lo e 
metade da etapa e o sentenciado apenas o soldo; no caso de ser ahs, •1-
vido, receberá todos os vencimPntos q11e se u,,, houver descont:tth> •·rn 
C•>nsequench da prisão (art. 26) • 

. l,a O oliicial em diligencia fóra do Districto Federal terá mais a 
rpuntia de cinco mil réis diarios, si for o commandante da brigada; 
de trrs mil réis, sendo official superior e de dous mil réis, sendo ca
pitão ou subalterno (art. 27). 

5.a O thesoureiro terá mais, para <JUebrM, a quantia de trinta mil 
réis mensaes (art. 222). 

n.a Aos officiaes nomPado.> on promovidos c que não tlevcrem á 
Fazenda Nacional, po'lerá o commandante da brigada mandar aLo· 
ns.r pela. contadoria, si o estado do cofre o p~rmittir, a impot·tancia 
de 400'; do p~imeiro posto ao d" capitão e de 600$ dP- majot· a coronel. 
Aos offit~iac~ JHtJntados e a q11e1n não se ft•t•tteça arrei:uncntos, ~c 
alumar;i mais, Jl:ll'a e.sh <le~pez!t, a !\nantia do f;jO$: o qne lndo 
indemuis:trito. por tln~Co!ltus mensaes ta qnint:t parte do rc~pcctivu 
soldo. Fút•a dos casos acima e-;paciticadol. nenhum ahono se fat•:í 
Aem <Ht~orisaç:io do lllinisterio da .Jnstiç,:t, e N~g-ocios Inleriot·e~, 
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CLASSIFICAÇÃO 

Armas ••• }

Regimento de cavallaria,. 

Hegimento de infantaria,. 

N. 2 - MaDDa da força une deve ter cada regimento da Brlg2da Folicial 

Decreto n. 1033 do 1 de sc1>ombro do 1S92 
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Recapitulação 

Regimento de cavallaria: 

Officiaes do estado-maior .•. , 
Olllciaes dos esquadrões • 

Praças do e•tado-menor. 
}'raças doa esquadrões .• 

Som ma. 

Somn1:;L. 

Total. •..••.. 

,; 
20 

26 

6 
3~2 

398 
42i 

Regimento Uc infnnt:uin 

Ottiches do estndo-n1ninr. 
Otllcines dns compnnhins. 

Praças do e•t:ulo-m~nor. 
l'raç·•s dfl• componhias • 

Sommn. 

7 
80 

87 

41 
1.920 

Sommn .•••••. · t.Q6i 

Totnl. • • . . • • • 2.0 1 

Poder Executivo 1893, pag. 164-2 
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164 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

ficando subentendido q·te os descontos serão pela terça parte do soldo 
desde 'JIIe a divida exce1a da quantia de 600"$ a dos capitães e subal
t··rnos e do 800$ a doa ol!icia<'s supPriores. 

1.A () ai> mo ,1,, c:wah;aclura continu~tr:i n ser regubdo pela legis
lação fHU vig-·n· no l~~xcrdV.l e Lertio dirPitn ().0 dito abono: o coin
ma.n<bntl', assialcnte, ajll'bnte <le ordens e secretario d:t brigada, 
o in<pedot· <la c"ntc>doria ~ '" commandunt•'.S, fiscaes e nj•tdante.> 
dos rC'g-itnent',)S. 

8.a o\ etapa Lias praç:tS <J,, pret ROI'll ftxnda semestralmente p·•)o> 
.Minist"rio da Justiça, á Yisl<• tios preços por <ptc forem eontraetatlos 
o-; generrJR nlitnenticio:;. 

tl.a Q11anto an~ (ten1ais vcncint.:•nto~ tla::; mesmas praç-a~, obl'Prvar
•e-ha u dispo~to n.,q at·t'. :?7, :!t:, ~XJ, 3<), :31, :12, 3:!, 3~, 3'í, 25\1 e ~li\ 
rio reg'llament-o. 

Capital Feo.lcra', 10 tln f•JIPI'êiro Llc 18~1:!.-Fcnwndo Lo''''· 
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N. 3- Mappa da força une deve ter cada eSQuadrão on (QIDpanhia dos regimentos da Brigada PoliGial, segundo a arma a uue pertencer 

Decreto n. l.033 de l. de seten1bro de l.S92 

PESSOAL RESUMO o\NIM.lBS 

----
OPPict.lBS INPEIUORBS .. 

o .. 
CLASSIFICAÇÃO 
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~ 
g 

~ 
::t 

g: 

I 
~Esquadrão de cavallaria ............ 1 1 3 1 5 1 12 75 2 1 1 103 5 98 :103 103 2 1 Armas ..... 
Companhia de infantaria ............ 1 1 3 1 6 :1 16 94 2 .... .... 12'\ 5 120 125 

Observação 
O primeiro esquadrão terá mais nove cavallos. O regimento de infantaria terá leis carroças e :12 mnares.-Fernando Lobo. ffi 



156 ACTOS DO PODER EXEGUTIYO 

N. 4 -Tabella das ne~ de armam~nto, arreiamento, euntvamento e fardamento nne 
devem ser rornw.idas ás vra~as de ca vanaria da Brigada Policial da cavital 
rmerai. 

o 
d 
"' 8 .. 
i! .. 
~ 

CLA "~IF!G \('.io 

Acces~orifs ou m<lot.a-lrJoias .•• , ••••••••..•••••••••••••• 
Api\o co1 corrente tle 1netnl ••.••••..•.•••.••• , •.•..•• 
BandolPir .••••• ,, •••.•.•••..•...•••.....••....•••.••.•• 
C~DPl.O:i d 1 IUf)bl :l.!O!\rfll<l CO !ti t"ll:l 1 J~\ rt", ~,,.,,.,,, •. o, 

(.~l:-.';'ill~. o ••••••••••••• o •••••••• o •••••• o ••••••••••••• o. o. 

Carrnncn. d1' metal n.uw.rell'), .. , ..• , .•.......•..••..•.• 
Erdr·clla de metal amar•ello., ......••..•..••..•..•....... 
E~pad·t de :ti7•• com lninh:t p:!l':t s.'LI'_!-!"Ciltus njndante e 

quart,·I-HJestrP •..•..••.•.•.....•......•••..••....•.... 
ERpada rlr. :~r: r> cnnt hainh:-~ para ft~ pl':t~~~- •••.•.•.....• 
Fiador u, ... 111 unífnr11JC p~u·a s:u·geut,,s ~~j1t-bnte e quilrtel-

nH~Stre ..••.•••.... , • . . • . • . ••..••.. o o ••••••• o ••••••••• 

Findo r para esp:vla~ dn:-:. pt·ar;as •. o. o ••••• o •• o ••••••••• 

Guarda-fechos. o •••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• 

l ,orta-reVlJlver .•• ,,. o •••••••• o. o ••••• o •••••••••••••••••• 

Revolver ............................................... · 
Talirn com pasta pa1·a s:trg~·ntns ~j11•!antr. e qu:utel-1uestre. 
Tnlim COitl pasta para as praç-as ....•..••..•..••...•..•. 
Tnlnbnrte .............................................. . 

Bal'i>ella ............................................... . 
Bridã•J ................................................ .. 
CaLeça.das de prisi•', ..•.•..•...... o ••• , ••••• o •••••••••• 

Cnheçcldas de freio ..................... , .............. . 

g~[!~~~!i~f i:;.;;;~~·:: .. ~.:~:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:-.. :·:·::::::::::::: 
Estribos d43 mr.tal ama.rrdl 11 .•••••••• o, •••••••••••••••.•• 
I~'reios •I e ferroJ, ..•..•...•..•.. o ••• o• •••••••••••• o ••••• 

Frctnco!et"" (par) ........................... , .......... . 

KI~r~~~ ~l~~~2;~r~i;~;~:::::: .'::::: :: .'.': :~ .': ~:::: ~:: :::: :::~ 
l)Pitornl con1 ga.Jn:trl'a •.... o ••••••••• o ••••••• o ••• , •••••• 

TPi:l.s Otl tnn.neins ....................................... . 
ltnbichrJ de s~~Ia •• , ••••••••••••••• o •••••••••••••••• , ••••• 

Redeas fixas ou fnlscts par:t cabeçada de freio ..•.•..... 
Redeas fixas ou falsn.s p·tra cn1H'Çfl•la de hrirlii.o ..••.•• 

~T11~'Zh~~~;; ~~i,·,;_~i,~~k::::: ·:::::. ::::::::::::::::::::::: 
Sellirn ••••••••.••••••.•••••••• o •••••••••••••••••••••••••• 

Silhn. tnestrn. de couro.. . . • • • • • . o ••• o •••••••••• o •••• , •• 

Silha de linho ......................................... . 

Barretiaa de to uniforme para sargentos ajudante e 
qunrt13l-me~tre ..•.•.•••.•..•.••...•••••.••• o ••••••••• , • 

Barretina. de i'J unitnrme pnra. n~ prnças •.•••••.••••••••• 
Charlaleiras (par) ...................................... . 
Cal~.ns com listra encarnada ....•...•....•...•......••... 
Dragon~s para s~rgentos ajudante e quartel-mestre ••••• 
Divisas de galão para 1' sargento .................... .. 
Divisas de galão para 2> sargento .................... .. 
Divis:ts de galão pa.ra forrk,l. ................... o .... .. 

Divisas d~~ galão p:na cahn 1le e~qu.'l.~lra ...... o ....... . 

J<:~caTn:ls de Itletal •••.••..••••..•.•••••••. , •••••.••••• , • 
Platinas (par) ................................... , ..... .. 
~obrecasn.cns de to uniforme para clarim ............... . 

I'RI-:ço 

1$~011, 
$<!501 

1$;00. 
10$000 
:l!;)<lOO 

1$\100 
1~000 

2080001 
! 1SOOU 

3$000 
1$00:1 
1;5l\O:l 
t~·.uo 

tO~ilOO 
f;,~noo 

10$000 
S$000 

SiGO 
5$000 
4S000 
6~000 
;,:;ooo 
:í~:iOO 
6$000 
3;-:.:JOO 
:,~ooo 
1:-::>00 
3.,001) 
C.>OOO 
:i$000 
~~000 
4;l000 
2$000 
2$000 

22.~00.) 
5$000 

.\0$000 
3$000 
3.-;ouo 

15$000 
6$500 
5$500 

12$001) 
!OljOOO 
5$000 
4$000 
3~000 
2ill00 
1$50:1 
1$500 

28.)000 
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ACT(IS IJO I'ODEII EXECUTIVO 

CLASS!FICAÇ\O 

o 
~ \ppnrelh•) (]a limpeza C•>m hol~n .......... .............. . 
S !?:sporas de 1net1.l aruar·eJI•J .... , .....••••.•.•.. ••.•••.••. 
g, Garnpeiras (tern•J) .•••.••.••.•••••.••••••••••••••..••••. 

·;:; ~la h de ,·aquela .•.•.•.•....••...•••.•...•.•••.•.•..•.•. 
g Perneiras (par) •.••••..•.•.•..••.•••.•.•.•..•.•.•....••.. 

Clarin1., . .....•.........•.•.•..•........••.....•..•.•... 

!(j7 

PREÇO 

I) 



lfS ACT<IS IJO I'OJJI:II E:\l:Ct:TI\"0 

N. 5 - Tabelh das D~~s de armament1, elnioamento e fardamento une devem ser 
fornecidas ás ora~ d~ inhnt1ria da Brigada PoliGlal da Gaoilal Federal 

('L \-"'IFIC.\Ç.i.n 

.\ I,jlt•S f'·IJtl corn~nt'~ ri e tr:l~hl ••••••.•.•••..••••••••.•• 
\et··~"" ll'ins nn nt•11Jta-rnnl:t~., •••......••• , •••.•••••• 
1:·1tl'i·d•·ira~ I•:tra c:tr:tbill't~ ••11 Jll•·"•ir;•!t:l•l.,, ..•..•.•. 

g:~~1;t\\:~Ja''~:·,·:1n J:~~'t !:f :~n~~,·, i~i ,·.l; :. : ~ ." ~::: .": ~: .": ."::: ~:: ~:.: 
(:artJt•'lte:ra •.••••••.•..•...•.•••.......••.•.•.••.....• 
('in!rtr:l 1, •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 

l·:sp:t·la vtr:t s:trÇ••nto) :rjnd:tntt• nq 'l'l:ll't·~l-lrJI~stn~ .. 
L·iadnr de P' unil"dr!l!~> lr:ll':t S:tr:.!~'JÜ•r njnd:111t'~ ou 

f!ll:t rtel-tJtrst re ••••..••...........•...•.....•.•. , .•.. 
(;un rda-ft chos .....•••••..••..•.•...••. , ••.•.•••.•.••• 
Yata!-!'ans pat•a c·trahtna ...•.••....•...••..••..••••... 
Yata:...rnn~ pal':t IIIO~•Jtletão .••.••..••.••.••.••••••.•..•. 
:\ftl~']tt~ti'L·l ••.•••...••..•••••..•.....•••...•..•.••.••• 
l 1atr•JH't •.•...•••.....••••••• , •.....••••••....••••••• 
P.:1la p:n·:t cinlttril1J ...... . 
rarll!2:'1 de lll•!tal .....•.••.••••...•••.•.••.•..•••••.•.• 
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x. ti 
Visto 

.\ZEYEDO, 

nJ:-~jor tiscal. 

18 ..... 18 ..... 

Brigada Policial <ln OapitaL F'c<l.oral Drlga<ln Policial <La Oapital. Federal 

l:EGD!E:XTO DE !NF.A:XT.\IU.\. !U:GDIENTO llE I:\FAISTAIUA 

Vale para o fnrnccilllento de •.. dias : Yale para o t"llrnecituentn de .•. tlias: 

Farinha, seiscentos e qu3.renta. litros ....•......••........••. liit) F:uinlw .• seiscr~utn~ e 'luarcuta liti·u~ .•..••••••..••••.•••••• G\0 

Carne secca, quatrocentos ldlog-r:uumn.s •••....... , •••...•..•. íOO Carne :-.:eecn., l}tl::ttrocentns J.:il•)gramHJas ••.•••••.•••••••••.•• 400 

,\rroz, duzentos litros ..••.•....•.••....•..••...•.••.••.•.•. 200 ~\t•roz. Juzentos litro::; .••••....•....•...•.••.•.....•..• ••••• ~00 

Banha., duzentos kilogrammas .. , •.•••.•.•.•...•..•.•..•..••• 21)0 Banha. duzontos kilo!.!r:l.lllJWt~ ••• o •• o •••••• o •• o ••• o •• o •• o ••• 200 

me. Etc. 

Quartel em .••.•••...•••.. 20 de julho de i~ ... Qu:1rtel e!n .••..••.......•• 20 de julho de 18 .•• 

F •.• F ••• 

alt"ere~ agente. ;1\t"eres agente. 

o 

"' 

~ ..., 

j 
ó 



18 ..... 

Visto 

AZEVEDO, 

major fiscal. 

1'W.7 

18 ..... 

Drigada Policial da Capital Federal Brigada Policial da Capital Federal 

REGIMENTO DE INFANTARIA 

Precisa-se pnrn o fornecimento do rancho : 

Carne secea, mil e duzentos kilogrammns .••..•.••••.••• 

.4.rroz, oitocentos litros .•.•..........•....•.......... . , .. 

Feijão, mil e quinhentos litros ••••.••••••••••.••••••••••.• 

Toucinho, mil kilogrnmmas ..•...•••••••••.. , ............. . 

Etc. 

l~EGU!ENTO DE INFANTARIA 

Pt·ecisa-se pnrn o fornectmento do rancho : 

1.200 Carne secca, mil e duzentos Jdlogrammas ............. , •.. 

~00 .\rroz, oitocentos litros ................................. . 

1.500 Feijão, mil e quinhentos litros .......................... . 

1.000 Toucinho, mil l\.ilogrn.mmns . .......•.••..........•...•.•. 

Etc. 

1.200 

800 

1.500 

i.OOO 

Os quaes recebi em perfeito estado e com o peso e medida 
da lei. 

Os qnaes receLi em perfeito estado e com o peso e medida. 
da lei. 

Quartel em ..... de ................. de 18 .. . Quartel e:!l .... <!e ............... de 18 .. . 

F ... F •.• 

alferes agente. alferes agente. 

> n ... 
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:"W.8 
Visto 

AZEVEDO, 

major ri:->c:1l. 

18 ..... 

lll"igada PoliciaL <la capital Fe<lol"UL 

lcEGI.I!J<;NTO DI~ l\F \\TARL\ 

\·ale para o i•lrnccimento de h•)je: 

Carne n~rde. quinhentos kilo!6rammas ................. . 

Pães. 11uinhentos. pesando 1i2 gramrnas cnda Uln •••••••••• 

Yr~rdut•as. quinhentas raçJes ...•.••......•...•..•.....•..•.. 

18, .... 

Brigada Poli..-ial <la Cctpital Fodorql 

!~E<;I"\11·:\Til I•Jo: 1\1-' IN'i'Al{l.\ 

\':tle para o toi'tleCllllento ti•: Jl.••l«U 

.-JI)O ~ C:trne v~rde, 11ainhont(ls kil,>:n·:tm.Jtns .•••••••. , •••.•••••••• ::;oo 

-oo ~ P;Ies. (luiuhento;:), t•e:o;andn 17~ grarumas cada um ••••.••••• õ:IJO 

500! \'1~[·duras. quinhentas r~l~:~·,es .............................. . 500 

Bananas. mil ••. ,........................................... 1.000 !Bananas, mil . . . .. ... .. • . . .. . .. ... .. .. . . . .. .. • .. • .. ... . .... • 1.000 

Etc. Etc, 

Quartel em .... Jc ........ de 18 ... Quartel em ..•. de, . , ..•.. de 18 .•. 

F ... F,., 

alferes agente. a!feres agente. 

-.... 
(.;., 
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n .... 
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6 
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::"W.D 

Visto 

AZEVEDO, 

major riscai. 

18 .... 

Brigada Policial da Capital Federa 1 

~ REGU!E~TO DE INFANTARIA 

~ Recebido do Sr ••.•. 

Fariuha, dous mil e .~tumh~ntos Ii.tro_s. .• . . • . •• • •• •• • •• . • . • ~-~00 l 
e entt·egue na arrecadação do reg-imento, os seguintes generos: 

Carne !'>.ecca~ sete nul e setscento~ kllo~ramrnas............. 1 .oCO 
Ar;·oz. mil e duzentos litros ................... ,........... 1.200 
Etc, 

Para o t"·Jrnecimento das praças da pret do regimento, durante 
o mez de .•.. ultimo; os quaes foram de boa qualidade e com o 
peso e 1nedida da lei. E para n cont<~ tlú dito senhor se passou n 
presente livrança, assignada. pelo agente do regimento e rubricatla 
pelo respectivo fiscal. 

Quartel em •••• Je •••• •, •••• ,de iS •• 

F ... 

c.lferes agente. 

18 .... 

Brigada Policial da OapHal Federal 

REGB!ENTO DE INFANTAIUA 

Recebido do Sr ..... 
(' entregue na :l.rt'C'cndnção d1l rcg-:ment1), os se.!2nintes generos: 
Fn.rinh1'., dtHB nul e fJUinhentus 11trns,.. •. . . • • ............. 2.500 
Carne secca. :·wte mil é seiscentt)S h.llugr:lmmas •.•. o•o•o•• 7.HCO 
Arroz, mil c du?entos litro~ ...................•......... o. 1.200 
Etc. 

P:tr:t o fnrnecimento ihs p1':1Ç:lR d~ pret do r~'>!!imento, durante 
o rncz de .• o o Idti1no: os, quaes (tlr:un de Uon 'lualidade e com o peso 
e metliúa da le1. E p1ra a. Ctlnta do úit11 :senhor se passou <t presente 
li~ranqn, assig"naJa pelo agente U1) regimento e ruiJrlCad.r\ pelo respe
CtiVO ll8Cal. 

Quartel em .•.• d~ •.•••••..•. ,L! e B ... 

F ... 

alteres agente. 
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DECRETO N. 1264- DE li DE FEVEREIRO DE 1893 

O Yiee-l're~hlentcJ da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
us:,n•lo tia antorisc~ção conferiria no art. 2". n. 4, d;t lei n. 126 A, 
c.le 21 de novembro de 189:!, e tenrlo em vista o disposto nos 
ai·t;;. i'', n. :{,e 9', § 1", n. I, da Constituição e nos arts. 1• o 
3• da lei n. 25 Je 30 de dezembro de 1891, relativos ao imposto de 
sello do paJ,el, resolve que, na cobrança do referido imposto para 
a receita tht Cuião, se observo o regulamento annexo ao presente 
decreto. 

O 1\linistro de Estado tios Ncgocio3 ela Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, li do fevereiro de l8U:l, 5" da Repuhlica. 

FLORIAC<O PEIXOTO. 

Ser.:edello Corrêa. 

Regulamento para a colwan(ja do imposto llo scllo 
anuexo ao decreto n. 12G4 desta data 

CAPiTULO I 

110 Dli'OSTO 

Art. J.o O imposto tio sello ó proporcional e fixo (lei u. 317 
de 21 tio outubro ele 18-13, art. 12); rocahe nos contractos e 
acto:; mencionatlos nas ta bel las juntas A e B, e o seu pagamento 
se l'arit por meio de estampilhas ou por verbas das repartições 
arrecadadoras, sttl vas as excepções deste regulamento. 

Tabella A, §§ 1• a 5° 

.\ti. 2.• Para o J·agnmonto do scllo dos titulas designados 
nus :-eguintes numeros, o valor será: 

1." Nos contractos de arrendamento, o preço ajustado p::tl'<t 
todo o tempo da locação, e nos h·nspasses o correspondente no 
t<>mpo 'llln faltar p:1r•1 a terminação do prazo; em fallit de prazo, 
a r•·nda dr' um <lllllo. Em qnnlqner elos cnsos deverá computnr-se 
tamhom a qnantia '1110 estabelecer-se a titulo de joia, entratlit 
on algum ontt·o; · 

2." Nos c.! e em phyteuse e sub-emphyteuso, a importancia de 
20 annos do fôi'O e a joia ; 
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3.• Nas fianças prestadas em Juiw ou repartição publica, o 
arbitr·ado ou estabelec'do em lei ou regulamento ; 

4 .• Nos titulos de arrematr,ção de rendas publicas, a lotação 
do excesso de rendimento, que o contrncto deve pl'Oduzit• e que 
constitue as vantagens do arrematante; 

5.• Nos tcr·mo5 de transferencia de apolices da divida p11lJI!ca 
interna da União e da 1\InnicipalidaLie do Districto Feder·.d, de 
acções do companhia~ ou sociedades anonymas e em commandi tn, 
o preço da negociação ou transmissão; si aquelle preço não for 
declarado, a média da cotação publica la no dia em que se 
lavrarem os mesmos termos (decreto n. 806 de 26 de julho de 
18')1, art. 4:3). 

Em falta de cotação dess~ dL1, se!'virà de base para a cobrança 
do impo~to a •lo mais proximamente anter·ior, no período de um 
semestre ; si <L não h ou ver• nesse tempo, o valor nominal dos 
títulos ; 

6.• Dos legados e hcr'.1nç.1s, o da avaliação nos inventados; 
sendo em apoliccs da dbida municipal do mesmo Districto, em 
acções e dcben!w·es de soc·ie;lade;; a;wnymas c em comrnandit.1, 
a média da cotação do dia do t'<tllecimento do testador ou in tes
tado, procedendo-se conforme dispõe a segumla parte tio numero 
antecedente, si não houver col:lção desse dia; 

7. • Nas JJCrmutações, a somrna !los v a !ores permutados, não 
comprehen .ido o de embarcações (art. 10, n. I); 

8." Nos títulos rlc cnntr<tctos, em virtwle tios quaes so passa
rem letras n:t mesma data delles e que não constituírem por 
si i:'Ó obl'igação nova, a rlilferença entt·e o v;dot• tio f"!Ontracto e o 
das letras. 

Sondo o contmcto feito por e3ct·iptura publica, o tabelliiio 
rlover:'t declanr nella r1ual a importancht do sello das lctrns c o 
modo por que roi pago. 

No cnst de escripto p~rticui<U', igual declarnç;.1o serà lançula 
no titulo pelo: empr·egados da cobr.111ça e escdpturação do sei lo, 
doutro do pr;~zo de :~o dias da data do tif.ulo ; 

9.• Nos contractos de sociedade, o fundo capital; nas proro
gaçües dos mesmos contractos, o nccrescimo rle capital ; 

10. Nas dissoluções de societl:Hle, a quantia que se rep1.rtir 
pelos socios, <oU a parte qne couber· a algmn ou alguns rlelles 
(ot·dem n. 241 de 2:~tle outubro de 1852 o aviso de I! de feve
reiro de I f-92). 

No caso de retirada •1•3 um ou mais socios, continuando a 
S<JcicLlade com o mesmo contracto, a irnportancia que lor 
levantada; 

li. Do ca ••ital rias companhias ou sociedndes anonymas, suns 
ngencitlS e ca ~as tlliaes, a importancin. d:ts chamadas, á medida 
fJll!l se fizercn. 

Ilaven•lo rusiio rlP duas on m:tis >ocietladPs :morrvrn<~s Plll 
uma só, a totalidade tio capital, si estiver· integrado, Óu a pur-te 
re::llis;MLI, no ··aso contrario (decreto n. 4:34 de 4 de julho de IWll, 
art. 21:~; avi.;o elo 1\linisterio da Fazcwla de 15 de setembro do 
mesmo anuo) ; 
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1 :?. 0;~.; :1r:çõos c obrig-açi'íH (ddJcntn•·es) ao porl<ulor, ~ n~é~lia 
ria ··otaçiin •I e nm :um o, pnl>lic ula uo anterior ao ela conlribmc,:ao; 
•~<~.~ •tll" n:'irl tiverem sido c:ot:1d:ts ne,~e tempq, o valor IIO-
JIIinnl. (<~it·,~tllcll" ll. 12 rk 20 d,~ l'•)VOI'eiro d~ IH92); . . 

J::. Dos tliridenclos •lo ~oeiedacles :utnnyuws, a Impor·tnncJ:t 
<In~ l,<3li'Jti<-ío . .; que S<J clí~triiJnii·eJu :vJ:> :u;cionbta" (circular 
n. 21) ,\,) r;,,,~ .inlh•l dq 1".12); 

Sen<ln do c·Jlllp:tnld:t . .; qn•J th·nt'elll ~;ll·anti;l de Juro~. rl:lch 
pda L:niii•' 011 pl'L>~ E~t<,,[<..;, a iiiJj>OI'taJH'Ía do rcndiJnnnto II
I]tti•lo ,.;;;,·.•l,•nle ao ;.:·:Jt'.tllti lu (r·,,g·nLIIlliJtJto n. tlfiiO do :!2 elo 
J'u\'CJ'<Jiro do JH.-::8, art. 2"); 

1·1. lla~ nota.; :w ]o"r·L•·Ior, o tonno me·lin dos bilhete~ em 
drenln•;:\·J no cX<ll'•·icí•J an:eJ'i"r a•> do p tg-aJnetlto do sell<?. 

E~tc \.,,,,,r s·•t':'t cal ·nla I•J ,.: •mmando-se o nnmc·t·o de IJI
lhul<!~ <'lllilti<lo..; dt• ·~"d:t el1s~e. e:n cieeul:t,;itn no lim do c:ul:t 
trimt•stro do t•et'·n·i<lo ,,:-;,'rcki•l, <.' <liYi•!ín<lo o tiJlal dos IJilhotes 
p<·lo nnnw1·o de triJn<•,;tt·o~; 

15. i\•J~ acto~ em qn' S•J convondon:u· o p:t.::tnl•.•nto, pot' 
pensl:tçií%, elo qnantia3 euj<J !<>tal n:t•J :; ' <lod;tre, a import:uwia 
c!.• lilll:t annnidacl.); 

!li. JJ;\ commbsiio estipulada pal\t o set·,·íço das loterias ,Ja 
Capital Fc·Lh·r.d, a importanei:t 'JllO eouher ao thes<mreiro, Ji
qui·ln elo scllo do~ bilhetes o de outros quaosquor• impostos 
(orlem n. l:?l<lo 12 de <lezemlm; do 1888); 

17. No~ eontractos com ns r.•partÍ\ÕCS pnblir.as em quo se 
niio <leclarc o pi'eço total, a quantia nwncicHtada Jl:IS ordens 
ele pa~amcnto, na cont1 on nn p<I[H~l n11de llonveJ' clcspaclw para 
o,to lim S<'lll oxpediç:ío d·~ nrde:il ; 

lfL N:1s (LH
3
'iJ'JS i,~ .r;o/1~t''ut, IJ v;d(•l' do.; IJOI1S (latlo;:; ent pnga

lllilll to ; 
1\1. llo usnl'rn<'lo l'iUtlicio, o pro<lnclo <la ronda de um :mno 

mnltiplkHlo po1· cinco; cl•> tempnrari ,, o 1!1031110 pro<lncto multi
plica'!" ]<OI' t:u1t"..; annos 'lll:tllt• '' os dtJ n~q('ructo, nnncrt exce
d••JHin tln Cill('l) j 

:!O. D:t nua Jll'OI'rioclado, sot•l\ o producto elo ron<linwnto do 11111 
annn mnltíplic:loln p11r ele?.; 

:!l. No..; untros papeis ·~m g"l'ml, a importaneiot dcctt
ratla. 

Art. 3." Nos contractos de cruo se pnssarom Jiversos exem
plares, os quacs deverão S•)r apresentados ao mesmo tempo e 
IJiuncratlos seguir lamente, si> um pagará o :c;ollo, tleclaeanúo nos 
outros, o~ encnrrega<los do recehimeuto e da cscriptnl'ação do 
,;Ql!o, o numero do exemplar sellado, o valor elo imposto e o nomo 
de quem inutili~ou a estampilha, ou :t •lata e o numero 11:\ vol'l"'• 
;.;i não estiver sujeito {vpwlle moJo du pagamento. 

Esta di~posição não compreh<!ll'le as lch·as, quo pagarão o 
~{\li•) enn(\,rnlo o artigo segnintn . 

. \1'1 .. 1. .. Pas leti·a,; pas~:Hhts pot· dilT<ll'''ntes Yh:-:, ~··> uma 
<f,,,t:t,; lkarú olwigada ao sdlo, sendo : 

I." A 'JIIO so ai<t'L'Sontar ao sacado, ou ao escrirão do proto.-;to 
I'''~' n:tn :tl'eeita, 'luan<ln nã•J !'<Jr sncacla ú dsta ; 
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2. 0 A que houver de ser acceita, protestada ou exequivel no 
Brazil, passada em outro logar; 

3. o A primeira via das que forem sacadas á vista, ou sobre 
l):tíz estrangeiro. 

Art. 5. o Dos contractos em que houver disposições dependentes, 
que se derivem necessariamen~e umas das outras, é devido o 
sol! o proporcional ue um <los valores, sendo iguaes, ou do maior, 
si o não forem. 

No caso de conterem varias disposições, que não se derivem 
necessariamente urnas das outras, pagar-se-ha o sello do valot• 
de toLlas. 

Tabella A, § ao 

Art. 6. o Ao sello proporcional da tabella A, § 6", estão sujeitos 
os títulos ue nomeação o outros que doem direito ao vencimento 
do 200$ para cima, em um a.nuo. 

Art. 7. <> No caso de ser augmentado o vencimento r lo emprego 
ou da commissão, e havendo promoção ou tt·ansferencia, ainda rJue 
para logar de di\·erso Ministerio, o sello é somente ,Jevido da 
melhoria do qualqucw valor, sobre a impot'tancia de que se tenha 
pngo igual ou maior taxa proporcional. 

~ 1. 0 Si o vencimento, de que estiver pago o sello, for menor 
de I :000$, será exigida do excesso até este valor a quota de 
13 '/• 0/o, procedendo-se nesta conformidade a respeito das taxas 
de H ''/5 e 7 7

/ 10 "/.,. 

§ 2. o Este al'tigo é inapplicavel aos que forem dcmittidos ou 
aposentado~. a seu pedido, e depois nomeados para o mesmo ou 
di1·crso emprego rh carreira administrativa ou do commissão; 
salvo si a demissão tiver logar para que a nova nomeação po~srt 
etrectuar-se. (Circulares n. 17 de 6 de agosto de 1888 e n. -1:1 de 
17 de julho do JHUO.) 

Art. 8." O sello das nomeações para lagares sem vencimento 
dos cofres publicos deve ser pago ante;; da posso ou do exercido 
dos nomeados. 

O dos títulos de emprego ou mercê cujo vencimento, no todo 
ou em parte, for abonado pelos ditos cofres, arreccvlal'-se-ha: 

1.• Por descontos, sendo 5 '/,o;, do vencimento total em 12 
prestações, no primeiro anno, e o resto das taxas excedentes 
deste valor, no acto do primeiro pagamento; 

2. 0 Antes do assentamento do titulo em folha, ou de pagar-se 
ao nomeado, si não depender 1lo assentamento, estando sujeito it 
taxa de 2 1

/ 5 "lo· 
Art. 9. 0 O sollo é 1leLluzido do~ proventos rio emprego 011 rht 

mercô, em um anuo, a titulo de ordcnarlo, gratitic:t•;:l.o, emolu
mentos on algum onlro, sondo competnnlclltl)!ltc lotados os log·a
res <lo voncimcn to varia vel. 

§ J.o Deve sot' pago, ainda que do accroscimo da renda não S<l 
passem novos títulos, o qualquer que seja a fórma por Lfllc se 
expedir o acto do nomeação ou mercô. 

i'oJor Executivo iSU3 12 
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Havendo mais de um acto, far-se-ha a cobrança á vista do que 
der direito ao exercício do emprego ou ás vantagens da con
cessão. 

§ 2. o Os nomeados para servirem menos do anno, ]lagarão o 
sello do vencimento corres]Jondente ao tempo de,;ignado no titulo. 

C,\PlTULO li 

!JOS T!Tl'J.Oó' l"E:\"TO~ [li) SE LLO l'ltU!'OlWIONA L 

,\ rt. I O. São i~cn tos : 
l." Títulos de trans!'m·oiH:i:J. ,.,,., lii·.;·tis c ]"Jr d<>:t•;ilo intc;·

t"i-ros, da propriedade on tt,•i!'l ue•o do :qJtdiu;:; d:~ di,-itla publica 
da União; os de tr:lll~li:rc·n··ia d:' propri•·d:ui<J ou n:;ufructo de 
emhmc:u;ões, cll'eehw.<LI ]'lil' dn::ç·ií® iul<'J· t:;rus, por compt·a, o 
V•Hitla. lladio in sul!•t''''' e ::ck:i <!qlll\ akntes, 's <JII:ws são su
jeitos ao imJ·o~to d·· I 1 :~u~llli'·~to dl' J<l'OJ•l'iedadc, confoi·me o 
regnl:uncnto n. ;,:.s] d:1 ::1 de• m·u•;o do ],"7·1, :.1 ts. 2° n. 2 e 14 
ns: I e 3; ( ,\Yb•' ,. J•oli:~liil d,J 7 d·· lll<ll'<;o e 3 de :tg·osto, 
circnlares ns. 22 c -11. d<• ·!J d,J 111aio ,, 7 <lo o•ltu'J'O do 18~2.) 

2." Bilhetes e ontro~ ti in!·~ d•J credito, •·mittitlos pol<J 1110sonro 
Federal c demais rcp:.I'I i •. ii, ~ tk· !'.,~., !Jd<~ da Clli:"iOJ; ex<',epto as 
letras sacadas a faYOI' do p:tl tieuhiT~'. a:111la IJ'IC p:ll'a movi
mento de fundos entre l'PJl<~t ti<;ií •s ]t Ji•li•·:,s; 

:Lo 13ilbetes c rmtro~ titnlo~ de nt•dil" cmiltid"s p ·lo Thc
souro dos Estado~, a tran~t'<l'•.'ll<'i.t dt•S lll<'Sillo;-; titnlu~. cou
trnctos laYJ'aclo~ t'l1! stw:; l'I'J•artir;ê"J:i :tdillinbtr:,tiYa·;; 

4. 0 Notas ao porlarlor, <Jitdltid:is pel" 1\.:ut·o <111 BJ·:tzil, lJclll 
nssim o seu fnudo capital; ILei~ u. n:<l de !J de .inll:" de l0S:J, 
art. [ío, o ll. 779 dl' (i il<l ;;.•1<-mi-Jo dn IK>I, nrt. 1-1.) 

!'i. 0 O capital 11 os •lh·idl'!lolus do J\alll'll rh· ( 'J•.·dil" l'opnl:tl' rln 
Hrazil; (Decreto n. JO:)Li B. de I 1 •le novl'niln·o de ];.:\lU, nrt. 1-L) 

6. 0 O capital e a emis~il·J de nol:ts do Ba11CO <lit Rt!J<nl<lic,t dos 
Est::ul0s Vnidos do lkazil; (.\ri. 4", § ·1°, dos estatutos appm
Y:Hlos por dect·eto n. 1227 rio 30 •le dezembro de l8Dil.) 

7 ." O capital das sociedade~ de credito real, l1elll como ns 
letms hypolhccarias ou a sn:1 llnn~fl'rcncin ; (Decrdo n. 370 de 2 
ti•~ maio rle I8!JO, mt. 2.'<7.) 

R." ])o >'<'llo d<~ I •; ~:,,o.-; diviolon,]os de companhias de fabricas 
rir• il'c<~l' e lia1· :dg-<odf!•J, <'r· i'<!ITO e de macliinas. do cst;~leiros, 
lillli:IS l(']t'.!..:l'<l]<hi··a~ ,. tul•·]•ll,nil': ~; l!iP;:IlJ('Iilo n. (1,"711 rio~'! do 
l't!\"t:J·t•iJ·ud<• ]'-\/'J.(~, :11·t. ;)" 11..:.. !l;t I·!.) 

~).1) \·ai(~:"'~ n l<'~~~il os ]lll~t;~c:-:.; 
]IJ. Ct•n!Jodull'llto;; l'""~n·los :111,; Y·:!Hle•lol'cs do goneros para os 

.\J'>'C'Il<<··s ,. '111! "" '~Lal•o·keinH'Jitll~ pnltlico.~; ns contas do.~ for
IH:l'c·d•.JI c,; do.' ;.:•·11•'1 • ,, 1 "' :1 " "\ J•<•olicntc d~1s Il!C~IIIHS n·pa!'tiçües; 
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11. Concordatas commerciaes, celebradas judicialmente; (De
creto n. 2481 de 28 de setembro de 1859.) 

12. Moratorias, concedidas na fórma do Codigo Commercial ; 
13. Titulas, actos e pnpeis lavrados o processados nos Consu

lados das naç'íes estrangeiras, si não tiverem de produzir 
elfeito na Republica; 

14. Contractos rle empreitada e os ri.~ locação de set·viç-os, f'ID 
quél o empreiteiro ou locador apenas ün·neça o proprio trabalho 
ou a industria; 

15. Sentenças de desapropriação pot· utilidade ou necessidade 
pul>lica, por conta da União, dos Est,dos e dos municípios; 

16. Obrig-ações, cautelas rio penhor o to1los ns actos relativos á 
administração tias Caixas Economicas, Monte-Pios o Montes de 
Soccorro da União; (Lr~i n. 23 de 30 de outubro de 18Dl, art. 2"; 
1lecreto n. I WS de 17 de dezembro de 1892.) 

17. Contractos de parceria, celebrados com colonos; 
18. Quitações de dinheiro proveniente de contractos, que tenham 

pago sello proporcional, excepto as quo cornprnhenrlam paga
mento de juro ou de quantia não computada no titulo principal, 
as qnaes pagnriio o se !lo do accrescimo; 

1 g. Transferencias de a polices, acções do cornpan h ias on socie
dades anonymas e outros títulos, para o eiTeito de serem rece
bidos em penhor; 

20. Transferencias de apolices, acções 1le companhias ou socie
dalles anonymns e em commandita, em consequencia de trans
miseão por titulo oneroso ou gratuito, 1le qne se tenha p:tgo sollo 
proporcional, on imposto de tt·an:;mis~iio do propriedmle para o 
Tl!m:ont•o F~det·:d. 

Art. 11. Nilo é 1levillo sello dos ,•nrlos>os ri ordem sem decla
ração de valo1· 1·ccebido ou em conta, nem 1lns i'assados até ao dia 
do vencimento nos títulos a prazo, ou antes da apresentação, 
quanto aos pagaveis it vista. 

Os endossos em b1·m1co reputam-se Eempre á ordem com valo1· 
J"ccebid'J. (Cod. Com., arts. 3GI e 362.) 

,\ t·L. 12. São isentos: 
l." A de~ignação, clr~ssificnç-ão, remoção, transforencia e no

nwnção do otllciaes do Exercito Jnra commissões, ou serviç-.os 
eweci:tes :'ts iliiTerentes armas e nos corpos do respectivo qna,Jro, 
''" ils fortalPzas, bem assim analogos movimentos dos otllciacs 
!h :\llllfllla p:q·a todo O S<'l'Vi~o en·ectivo de J•orcJo do8 navios 1!0 
l•>,ta•lo, 1 'oq>us do l\ttt.I'Ínlu o companhia~ llo aprendizes mari
nl!rdt·"s: 

2." .\~' pellsií••S I'OIH'r'diilns :1 f:nnili:t~ rir·~ milil:ll·r·:-, ,. dos nlli
f'i:ws o pt·nçns da llnarda Nncionnl o volnntul'io:; da J•alt·in, 
lllO!'tos em consequencia r!a guerra do f':wngnr~y; 

:J.o As peuou('S ro!leedula~ a l•l<~I,'<IS do ]•l'et do Ext>rcilo e da 
Al'lnada; 
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4. 0 A concessão ue reforma a praças de pret, e as vantagens 
qu·~ lhe~ competirem pela elfocti ·r idade; 

G. '' .\~ gl'iltitic 1r;õo~ militat•c,;, in h ·rentrJs ao exerci cio do posto, 
o a·. ,;nl,:;titutiv:lS ria~ a·,tizas ;·:tnl:lg'•'llS militat·es; 

ü.u .\:; ,;nl,stilni~··}o:; te!llp<~l':tti<l~ entt·e e!llpreg:tdo-; (L\ mesum 
rep;11·tição; 

7." .\:; dhtria'i p;lr,t tr.Jn'['Ol'to do engenlwii·o;;; os jot·n;lluit·os 
que recebem pur fel'ias, não l·~n·lo titulo de nomeaçilo; 

8. 0 (H voncimento~ de omprog-a•los dos Corpo:; Uiplomatico e 
Consulat• c1n rlisponiiJilirJ:tr.lo. 

C.\l'l1TLU lll 

Ar!. l:L Silo isentos: 
I. o Títulos dn me• la lhas do bravura, d•J carnpankt o outt'as 

que por ~etTir,:o~ militare~ :;e concetlerem a olliciaes e praças do 
l~xnrcito e da Arma• la, e da r)uarr!:t ~aciona! em destacamento ou 
ClWj'OS 1lestae:tllr1:>, deelarand"-~o no decreto ria mereê a razão 
fJOI' 1!\10 esta e feita i merJalha,; de distincçilo, COIJCe1lidus p::tl'U 
rol!l\lllerar "lervir;os 1n·e~ta·ln~ it hunmnidndrl; (Lei n. 719 de 
28 rl•J seb!mbro de !";):;,art. '!?; 11-!etoto 11. fJR rle 11 de r.kzemhro 
de i8':l\l.) 

2." E.r:llquaiHt' a nomt·ações d•l ''l?elllos consulares rbs nações 
estrang-•Jiras; (Ordem 11. '!'!i rl·J I·? rlo maio de 1881.) 

:Lo Títulos do cone•·:>,;ilo 1[., p•mna~ 1l'a:.:·tm; (Decreto n. Sii::í 
do 2;, do noYomlrro •lo IR82.) 

4." Cai'l:lS d•J JJ;llut·:\li..:;~ .. ;il"; (L ·in. :J\.11) rlrJ 31) rlo nrltrtb!'O tio 
I .'-'.':ll, :,t·t. H.) 

:,, ... \~ r.:•,; Je ollici" de ol!iei:t•.'' rio Exercito e rl·, Armaria, as 
cm·ti•lGrJ~ do~ta-;, a~ CSI'liSas on baixas do s •rviço das praças de 
prd o ria nwt·inlrtg-em. Lieença:; concedidas a ofllciaes em virtude 
do in~p·~cr;ii1) rlll :;ande, ineluirlas :ts <Jile o !orem a merliros e 
pharmacenlieos adjuntos do Exr•J·cill) ( dt•rulat• n. 4 do 19 rio 
janr•iro do 18[)1); as concerlidas ;1 ['raças do prd e 0.; titulo:; do 
divirl1, fl'le a e-; tas so pn~s:1rem; 

f)." Livros de l'egistro civil 1los nascimeu tos e obitos; (Decreto 
n. 605 do 26 de julho de 18\JO.) 

i ,o Livros das Caixrls Econnmicas, 1\Ionte-Pios o Montes de 
Soccorro, a quo se rofel'o o m·t. 10, n. I f.i ; 

8. 0 Livros das Cmms rJe Cari<lar.le e \\lisN·ieordi:l, o os não 
CS]l•~f'ifir•C(f]OS 110 ~ 2" d:l tah0l\:t B; 

! 1. •· l'r· W'J'Sos 0111 q nrJ l'ur•:·m prl J'to> a J nstiç:t 0 a. Fazomh 
Fr·r!.,J.tl: s"tts tra,;l;11l11,; e suni••JJr::ts; o,; nutn<larl<H o qnaCSI]II'W 
:1cl.·; l''''"""yjr[q-; •: .. ·-officio t'IJI .ltti!.IJ, ~end,,, porrjJJI, p:~go pnlo 
t·,·~''· 'lll<~Jidl• a linal •:on.[r•JJJJI'HII) i a~ !'<ll'lidr}e,; pa,;~:ul:ls r·.·:-o(fici•J, 
n" inl·n·'""e rl:t .Ju.,tiç:t 011 da Fazenrl;: l'u.i>ti1:a; 

lO. l'I'r)Cl'bOS rl• rlesaprPpriar;iio ,jwJieial, promovidos por conta 
rl:t L'nião, tlo~ Eot:tdu~ u tllllllicipio~ i 
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11. Processos do conselho de di .. ecção, inquirição, disci
plina, investigaçã•J, de guerra e outros, que se instaurarem 
no Exercito e na Armada, nos Corpos de Policia do Districto 
Federal e na Guarda N11cional ; 

12. Recibor:; passados em títulos sujeitos ao sello proporcional ; 
as differentes vias dos mesmos recibos e os menores de 25~, 
sendo applicavel áquellas e a estes a disposição do art. 14 ; 
títulos ou papeis sujeitos ao sello proporcional e os q<1e forem 
isentos delle, pagando estes ultimos o sello 1\:t tabella B, § 1", 
quando exhihidos como documentos em Tribunaes, Juizos e 
estações publicns; 

13. Passaporte concedido pelo l\Iinisterio das Relações Ex
teriores aos ag,~ntes cliplomatieos e consvlares nacionaes e es
trang-eiros e a encarregados de despachos ; o - visto - da 
an toridade policial nos passaportes e,;trangoiJ•os; passaporte 
ou - passo- concedido a embarcaçõe:; lJraziloiras empregad11s 
mt pesca; 

14. A pprovação dr~ estatutos e autorisação vara incorpornr 
comp11nhhs, qne tenham por llm a pesca no litoral e nos rios rla 
ltopuhlica (lei n. 870 de lO de setembro de H~?íll) ; idem para 
socied:ules <le colonisação e immigmçiío; 

1fí. Apostillns, lança1lm; n:rs patente~ rle officiae,: •la nunrda 
Nr1ciom\l; 

10. Primeiras certidões elo termo de deposito feito na Sr)
cr•?taria elo Illinistorio <la Industrin, Yiação e Obras Pnhlic:~s, 
pelos qne requeiram patente de invenção; (Regnlamonto n. 8820 
de 30 de dezemhro de 1882, art. 2G; clec1·eto n. rí47 de 17 do 
setembro de 1891.) 

17. l'apeis o decumentos relativos ao alistnmento, reviRfio e 
sorteio para o sen·iço do Exercito e da Armada, e recursos qne 
os interossados apresentem na defes:t de seus direitos; (Lri 
n. 2550 de 25 dfl setembro de 1874, nrt. 2" !'i 8•; decreto 11.5881 
de 27 de fevereiro de 1875, art. ng; lei n. 30 A, de :10 de 
janeiro de 1892, nrt. 3°.) 

18. Attestaclos de molestia on rle freqnencia, e os rertueri
mentos para ohtel-os, concedido:; a empregados puh\icos, atirn •lo 
recBherem vrmcimentos ; 

10. Rr•querimentos e ontros pnpeis que transitarem pelo Mon
te-Pio Geral •In r>onomia dos Servi,lot·cs do E~bdo ; reeil>o-' dns 
~oias, contribuições e pensões do mesmo estabelecimento; lrom 
assim os papeis relativos ao 1\Tonte-Pio para os opernrios do 
Arsenal de Marinha da Capital Ferleral, a qne se refere a lei 
n. 127 do 29 de novembro de 1892; 

20. Requerimentos e <locnmentos pnra fins eleitoraes · ( Loi 
n. ilG •lo 26 de jnncit·o de 1892, nrt. fíG.) ' 

21. Contt·a-Cés dns intimnções jurliciaes ; reqnorimentos o 
pnp0is rJ,, pre~os pnhros; ordens Jl''r" ns 111P-<tnPs sahirnm •h 
f't'isiir): :ttfestados o c·c·t•tidclns dn~ :.~ ·r·nln-: r],. 'hit." p111':> ""l'''l
ilJt'll •lo cadavnrcs; 

22. Docummüos do expecliente das repartições da Uniilo, eHia
lloaos e municipaes, comprehendi•los os conhecimento;; das qnnn-
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tias q 1w rcccbet•om 03 fm•nc.~c,lorús ; gnia;; do • loposit11 de 
mercadol'ia> no~ entreposto.;, armazens o tmpiches alf:i!ldr>g-;ulo.c;; 
loilhetes do s<1hi h das mcsnns lllOI'C<Hlorins ; I'J']Ucrimento.> de 
empcegados p•.Jl>li~os p.ir<L J,~,-antat'cm quantia;; em deposito na. 
pt·opl'i t rep•u·tição ; reeiiJo~ do ol•j('ctos fomocidos para o oxpe
dienl•l, o <H de qtLtnli <S tr·an~[H>r·tadas pelo Correio; 

2:L [),,cnnwntos do llaneo de C't·e<lilu Popnl:tt' uo Bmzil. (De
creto n. IO:~ô B, <L~ 14 de t!U\·ernl<t'ü d,~ Ui!JI), art. 14.) 

Art: !4. O~ papeis 1le qur! tratam os n~. 17 a 2:~ do artigo ante
cedente pagarfw o solto da taL·~lla ll, fi Jo, quanilo, Juntos como 
tlOCI11118Il tos, Ji)l'Cill :\ pre.S8!l taduS a :tll t Ol'Í !;Ide para pro· luzi l'Clll 

efl'eito dh·erS•J do rim para 'llle lur:1111 l'~'ssa<los. 

C.U'lll'Lr) 11' 

Art. 15. Haverá cstampilh~s. enjns ,·n!ot··~s, f'ot·mato <J sig·nnos 
camcter'1sticos scriio Jetermin:1dos [J<Jlu i\linbtro da Fazenda. 

,\rt. !li. O ~cllo d11 estampilha ~'"''\'<": 
1." l'am os titulo,; que li·JI'Oill pag-<tt' taxa Jli'O[Jlreional, 'h 

c,,nl'ormidatlc CtJ!ll :1 t:IIJ8lln ,\. ~-~ l", :;·>e I·'; 
2. 0 l'<ll'<l os titulo;; qnc de,-,.m pa;.:·ar tttxa fixa eonf't1I'me :1 

tab<llla B. !;§ [o, :l·', -to, ;,o ns. I :1 2.), ti·• 11:'. I a 8 o i'' n:;. I <t 4 . 
. \rt. 17. <Js p:lpois s Jl':to s ·lia, lo>, eolluc:~ndo-.;e a e"t:1111pillla 

o inutilisaudo-:t com a data e'' a,;"i;.!ll<ltlll'-1, c,cr ipt:~s pat·to no 
l'apd o [nrte no ~üllo. 

§ 1." E' competente para inntilis~r o sello: 
1. 0 Nas letras de cambio e da torra, o ncceitante; nas que fo

rem sacadas a vista on sobre paiz estrangeiro, o sacador ; 
2. 0 Na:> que se pr!l!esl:tl'•-'111 1''11' f',lta do :H'C''ite, o cscriv:\o do 

protc~tn; 
:Lo Nc>s tC!l'lll0S de !t',\llSf'nt•enci:l de :~polkt1-; e aeçücs, o transfe

r,•ntc; :;:•ndo eshs tt·ansf'm·id.t-; ['OI' endosso, o eudo:;~:~nl•~; 
( lJe<'I'oftl JJ. 4:!! ,f,J -1 de juiii•J de !R91, :tl't. 21.) 

4." i'l:t:; apolie•;s do sr•gtll'"• u :i";.!'III"ctdtJI': fi<'audo i:;enta~ do 
Sol!rJ as ldr.t;; •I" prcutio. 

Nilo se pa,;~a!lllo ap,rlicc•, nem l•!tl':<, p·u·a I'•!llOYat· o contracto, 
o si;::-uatnrio do recil,o do pl'eii!ÍO; 

:1. 0 No:; segm·o,; lllfll'itimo~, lravcnrlo a minuta de fJllC tl'ata o 
ar!. GGG do cml. Com., o S<'g'lll':t,Jor, npplicando a csl<tlnpil h a 
n:t minuta; 

(i." Nas arrcmabções, atljntlic:lções o partilhas, o escrivão do 
proce~so no'i propr·io; autos, autL·~ de extmlrii· cada, souten<;a ou 
titulo d:t pt•opt•icdade, no 1]11:11 l'lt'Ú menç:\o do s•llo pago; 

i." :\os t~outractos laHado~ em IL<Jt·t~ on put• lur·mos jndieíar-s 
e em J'üp:u·t.içiít?' pnblica;, o c Jlltr·aheute IJII<l o :~:;~ignar· 13111 
primeir" lu,:::n·, colloC'ando a estnurpillta no ['I'O[li'io lin·o 011 

tül'lllO. 
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Não se declarando o preço total nos <le quo trata o art. 2" n. li, 
o encarregado da escripturaçi'í.o 1o se\lo inntilisarà a estampilh~t 
nas or<lens de pagamento expedi<l:t'l pela repartição, onde ;;e 
houver celebrado o contracto, antes <le cumpridas. 

Para esse tlm, a mesma repartição adtlicional'i~ nas ordens a 
seguinte nota, datarb e rubrica• lu:- Deve o sello, qHe tu!o (ói 
ll"[JO no contructo pm· wto luwe1· rleclru·aç,io r lo voln· total; 

8. 0 Nas fa~tm·as ou contas a.ssignada<; llo genot•o.:; vendi,los, 
o comprador; nos cl'oditos e outJ·o~ títulos df) obrigaçi't·•, o 
!loveclor; 

!). 0 Nos contractos L!e fretamento de navios (carta-partida on 
<le ft·etam<'nlo), o capit:\o ou mestre n:t nota do desp:tcho ma.riti
mo, em qne uevel'i~ decla!'ar o valot· do l'!'ete; nos conh•Jcimento'l 
de navios 1i ci!i·!Ja, colheitfl 011 pmnclw, o Eignatal'io; nos pa~stt· 
portes 011- passes- elas emb trcações, o si"·na ta rio; 

lO. Nas conLts correntes, o escl'iplnl'ario <lo sclln on qnn.lqner 
dos signatarios, ante:> de njnizntlas; 

11. Nas cartas •lo or.len~ o e>cl'iptos á or•lem, o signatrrrio do 
recibo no titulo, caso não o tenha inntiiisado o s:icador on o 
transfcJ•cntf', 1)11 n iurh o prop1·io 'nc~lflo, ~i, por rletct·miuaç:i:o 1lo 
ultimo po1 hdoJ', tiv•.·r •lo ct•c:lit:tr-lito :t impol'lanci:t da •Jr
dem; 

12. Nos ontl'oS titulos sn,jeitos no scllo proporcional, nos 
cheques sobro ban•Jneit·o da mco;ma prctç<t o nos recibos dJ 2;,~ 
}mra eima, on sem lleclamçiio de valot', o signatario; 

13. Nos titnlos extt'<thillos Ll<) pt·oeessos, nas certidõCJS, tras
lados, puiJiicas-fóJ•mas, traducçõe;; e ontm~ llocumentos ollk.i:tes, 
o tabellião ou escrivii.o, o ctnproga•lo publico que sub;ct·o\·er 
taes docurnrmtos ; 

14. Dns licenças concC"lirlas a olllciaes do Exercito, o com
mandante do corpo on chefe do estabelecimento em qne o~ tive
rem servinclo, n:t gnia •le flUO tmt:t o aviso do Ministcrin cb 
Gnen·a de 18 do jnnhu de 18\J~ ; 

15. Nas pt·ncm·açiie,; o snhst:tbel•~cimentos por instl'umento 
publico o na,; t(Ji!!'l acta, o tabclli lo ou c . .;cl'Í'liiG ']1\8 snh~et·o· 
ver o acto; 

IG. No:::; proces.;os jmlkhcs o arlminist1·ativos: 
a) dos armr.o:11lo~, artícnlaçii8S r• nllegaçtios, :t parto rpw os 

assignar; 
b) elas folhas, o e3c!'ivão, antes de fazer os nntos conclusos 

para senten<;a tinn.l on it~tr>rlocntorh com força de dotinitiYa; 
c) dos actns :t f!llO se refere o i'l 5'' 11. 25 da taholla B, o ~~)~'e

tario do Tribunal on o escrivão do Juizo, ú modirh qne o~ 
mesmos netos se forem ronlis,lndo. 

Exceptuam-se do disposto nas lottras - b I) c- os autos 
de execuçfío •la. FazenrL~ Public<t Federal, o se\lo <los qua.os 
serà inntilis:ulo n:t guia pat·a o p tg-.tmento rht divida, pelo oscl'i
J>lnrario da estação arr·e~arlndo!';l •lo imposto; 
. li. Nos r.,qtwrintentos c documentos qn) lhes foJ·em appenso~, 

SI nutes tlesS'J aeto não ct•ctm ohriga•lns ao ~ello, o ,;ignat:trio 
dos Jllesmos ro•lncl'imentns, a antorir\a>\o qnn os despachar, on 
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o empr. egado que, antes de desp·a· cho, lhes der andamento ou 
informação; 

18. Nos testamentos e codicillos, o escrivão que lavrar o termo 
de acceitação da testamentaria i · 

19. Nos titulos passados nas Secretarias de Estado, do Senado 
e da Camara dos Deputados, do Tribunal de Contas e nas Di
rectorias do Thesouro Federal, o escripturario do sello da estação 
a que forem remettidos para a cobrança (art. 62) i nos que expe
direm as Secretarias dos Tribunaes da Justiça Federal, da do 
Distrieto Federal, do Conselho Municipal e da Prefeitura do 
mesmo Districto, os respectivos secretarias; sendo passados em 
outras repartições, o signatario dos títulos ; 

20. Nas procurações por instrumento particular e nos do
cumentos não especificados nos nnmeros antecedentes, o signa
tario, ou, na falta deste, o escripturario do sello ou o empregado 
a quem forem apresentados !!ara produzirem atreito. 

§ 2. 0 Quando houver mms de um signatario, inutilisará a 
estampilha o que assignar em primeiro logar. 

~ 3. o Aos bancos e ás sociedades bancarias é facultada a in
utilisação do sello adhesivo por meio de carimho, que imprima o 
nome do banco ou a firma social e a data, no fecho dos actos 
cuja estampilha lhes competir inutilisar. 

Esta disposição é extensiva a quaesquer signatarios dos títulos 
designados nos ns. 1, 4, 5, 8, 9, li e 12 do§ 1°. (Decreto n. 10.296 
de 10 de agosto de 1889.) 

Art. 18. Para completar a importancia da taxa devida, po
derão ser collocadas no titulo estampilhas do mesmo ou de di
versos valores, com tanto que não fiquem sobrepostas. 

Art. I 9. Não se consideram sellados os papeis com estampilhas 
em que haja datas, nomes e dizeres extranhos aos que aevem 
c~mter, para serem legalmente inutilisadas, ou que tenham 
s1gnaes, rasuras, emendas e borrões. 

Art. 20. Quando algum a do pngar taxa inferior á devida, 
com sello inutilisado por pessoa competente, e houver outra 
pessoa que tambem o seja, conforme o art. 17, podara esta 
applicar ~ómente a estampilha rio valor que faltar. 

Art. 21. As estampilhas serão vendidas nas repartições en
carregadas da cobranç;L rlo imposto, a quo se refere o art. 24 
n. 4", e em casas particulares autorisadas pelo Thesouro 
Federal, pelas Delegaeias Fiscaes e Alfandegas. 

CAPITULO V 

DO SELLO DE VERBA 

A1·t. 22. Devem sellar-se por verba : 
I.• Os papeis não sujeitos .ao sello de estampilha· 
2.• '!quelles em que não se empregar o sello de' estampilha 

por nao havei-o na estação fiscal do município onde os actos e 
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contractos se passarem ou em que possan:t ser sellados, sendo isto 
declarado pelo escrlpturario do selló, que lanr;ar a verba ; · 

3.• Os titulos cujo imposto exceder ao marcado na estam
pilha de maior valor, si o contribuinte não preferir o modo de 
pagamento facultado no art. 18; 

4. • Os passados fóra do Brazil e nos Consulados das nações 
estrangeiras, quando tenham de ser apresentados a qualquer 
autoridade ou repartição publica, excepto as letras de cambio 
acceitas ou protestadas nll, Republica e as acções ou debentures 
de companhias; (Arts. 17 § 1• ns. 1• e 2", 24 n. 1•-d-, e 31.) 

5.• Os que incorrerem em multa, na conformidade do art. 40. 
Art. 2~. Exceptuam•se da disposição do artigo antecedente: 
1 . • Os titulos de nomeação que pagarem por descontos (art. s• 

n. l); devendo, porém, a Directoria do Thesouro ou repar
tição onde constar o pagamento, certificai-o nos proprios titulós, 
si lhe forem apresentados para esse fim, depois de satisfeita a 
ultima prestação. Este certificado é isento de sello; 

2.• O sello das loterias, do qual se passará conhecimento de 
talão ao thesoureiro. (Arts. 2" n. 16 e 24 n. 2.) 

Paragrapho unico. Não obstante a disposição deste artigo, 
escripturar-se-ha como - sello de verba- o arrecadado dos 
titulos nelle referidos. 

Art. 24. O imposto será arrecadado: 
1.• O da tabella A, § 2" : 
a) das companhias, com a séde no Districto Federal, pela Rece

bedoria; 
b) das que a tiverem no Estado do Rio de Janeiro, pelo The

souro Federal ; 
c) nos demais Estados, pelas Alfandegas; onde não as houver, 

pelas Delegacias Fiscaes ; 
d) pela Recebedoria, pelas Alfandegas e Delegacias Fiscaes, 

o que recahir em acções e obrigações de compan}lias estran
geiras, conforme o logar da Republica em que funccionar a caixa 
filial ou agencia que emittir os titulos, ou pagar dividendos e 
juros a elles relativos; . 

2.• o de bilhetes de loterias pelo resrectivo thesoureiro, que 
o recolherá ao Thesouro antes do dia d<t extracção, com uma 
guia que ficara archivada p;tra os fins convenientes ; 

3.• O das nomeações cujo sello é facultado pagar por des
contos, pelas repartições pagadoras dos vencimentos; 

4.• Nos outros casos de seflo de verba : pela Recebedoria da 
Capital Fed9ral, pelas Delegacias, Alfandegas e Mesas de Rendas 
da União e estações tlscaes dos Estados, nos logares onde não hou
ver daquellas repartições e não for estabelecida agencia do Go
verno Federal. (Lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, art.l2, § 2•.) 

Art. 25. O pagamento do sello constará de uma verba, rubri· 
cada pelos encarregados da cobrança e da escripturação, contendo 
o numero do assento no livro da receita, o valor da taxa em 
algarismo e por extenso, o nome do logar e a data. 

Art. 26. Apresentado o papel á estação fiscal, e sendo 
entregue a importancia do sello ao recebedor, escreverá este em 
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algarismo o \.ator recebido, lançando depois o escripturario a 
partitl<t no livro e, em ultimo logar, a vcrb:t. 

Art. 27. Quando se houvct' pago taxa inferiot· á devida e o 
titulo for apresentado ao sello ain la no prazo legal, cobrar-se-lia 
a diiferença sómente, lan ;amlo-se no livro da r<?ceita e na verba 
as let.tras - Di (f. 

Art. 28. A verha do S<Jllo, no~ titnlos lavrnllos em livros de 
notas das reputições pnhlic'ls, c no~ de transfo:·ench de acções 
tle companhias, hnç u'-Ré<-ha em wna. no h circumstanciadn, 
assignada por qualrJtiet' do3 in teressndo.;, ou pelo tabellião, 
emprega,lo, ou cor·ratoi', mencionando-~e no neto, que, só it vista 
desta nota se po•let•ti. lavrar·, o nnm<•rv, a qnantht o a Jata do 
scllo. 

Paragrapho unico. A 1lo sello •las arrematações, adjndicações 
o heranças, em uma guia do PscriYão do processo, antes de ox
trahir clt'ta, sentença on titulo, no <]lHtl f>rá menção do sello 
pago. 

Art. 20. O numm·o tlo folhas do,; liYros ser·il <le·~lar<ldo, por 
quem dellns se deva sor·vir, na ultima pagina antes do i>Hiil)e, 
c na mesma pagina lançada a yerlm do scllo. 

CAPITULO V! 

Art. 30. Os contractos sujeitos ao sello proporcional não 
serão Janados em livros de notas, de repartições publicas e 
companhias ou sociedades anonymas e em commandita por 
acções, sem ter-se pago a bxa na t'ór·ma do art. 28. 

§ 1." Os que forem lavrados em autos judiciaes, ou official
mente fór·;t delles, niio serão a~sig-na<lo3 nn subscriptos pelo 
escrivão on ofH~ial eomp~tent•\ sem <JIIC e~tejam sgllado,;. 

§ 2." Os que o !'orem po1· pal'licnlarcs, onde !JJuver· repar·
tição arrecarl1dora do S•'llo ou deste lngar· 1listante até 12 
kilometros, pa,garão o imposto dentl'o d·~ tr·iuta ,)i:u; 1h 1lata, con-· 
ceden•lo-se mais tr'inLt dias p,wa cada nova distancia de 12 
ki lometr·os. Ficam, por·ém, sal v as a:-; dhpo:;ições seguinte_; : 

1.0 Nas Ietr.1s de c~unbio e dn, terr•a, :>ac:tdas a 11ias ou mezes 
de vista, conta-se o prazo p:1ra o se !lo da data do acceite; 

2.• 03 s:~ldos de contls correntes pagarão o sello antes de 
ajuizados ; 

3.• Os titulo-> a prazo menor de trinta e um dias serão sellados 
até á vespera do "encimento; 

4." Nenhuma obrigação poder:, ser solvida sem que esteja 
devidamente sellada. 

§ 3." O das carhs tle fl'etamcnto, antes do rlesembaraço do 
na vi o pcln AI fan•IRg- ', avc1 bando-se n l desp te !to nuwitimo em 
qne o capitiio declar·e a importancia do fr·ete. 

Art. :~I. As compn nhias ou socied,tdes anonymas pagam o se !lo: 
1." Do fundo capital, no prazo de trinta dias depois do fixado 
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para carht uma das entradas, ainda que estas se effectuem 
a titulo de bomts ou algum outro modo de reaJi,;ar-se o capitu I 
subscripto; contados do dia di1 installação rlt companhia, qtnnto 
ás entradas que estiverem feit<1s a esse tempo; 

2.0 Do empr,ostimo por meio do debentures (decreto n. 434 do 4 
rle julho de \891, art. 41), antes de começar a emissão llela 
entrega rios títulos ou de c:tutelas q11e l'eprcsentem o sen valor, 
quando não houver contracto cujo sello deva sot· p:lgo nos ter·mos 
do art. 28; 

3.• Das notas ao portador, no mcz de janeit'otlo cada, anuo, até 
o dia 30i 

4.• Das acções e obrigações (debentw·es) ao portador, meti1tle da 
taxa fixada na tabella, dentro de quinze dbs, contados do annun
cio para o pagamento semestral d.os divitlendos e dos juros i 
decorrendo este prazo, do dia 15 do mez suhsequente ao semestre 
vencido, conforme o lWno social convencionado nos estatutos, 
quando até ao mesmo dia a sociedade não lizer· arptelle annuncio i 
(Lei n. 25 de 30 do dezembro de 1891, art~. \• c 3°; circular n. 12 
de 20 de fevereir•o de 1802.) 

5.• Dos dividendos, mesmo P<lgos a titulo do boni(icaç<io ou de 
outro por que se distribuam o~ lucros, rlentt'o de :lo dias conta• los d;t 
data do annuncio. (Decretou. 434 do 4 de julho •le 1891, art. IIG; 
ordem de 30 de setembro de 1891; lei cit<-~da n. 25, art. 1•.) 

§ l." As entregas far-se-hão acomp:UJhadas de guias em 
duplicata, firmadas pelo gerente e rubricadas pelo pre:;i•lente, 
ou sómente assignadas pelo get•ente, quando se tratar de com
panhia estrangeira; deverão conter as declarações necess:<rias 
para se conhecer o valor tributavel, de accorcto com os ns. li a 
14 do art. 2". 

§ 2.• Nas que forem concernentes aos tituloa mencionados no 
n. 4 deste artigo, será declarado tambem o numero de acções 
ao portador a de debentures existentes no ultimo dh do cada 
semestre do anno social. 

§ 3.• Em um dos exemplares das guias, quo ficará na estaçã.o 
arrecadadora. para os necessarios e rre;tos, será notado pelos 
encarregados do recebimento e da escripturaç<io o numero da 
folha do livr·o, em que se assentar o pa,gMnento, a impol'tancia 
do sello, a data e o numero da verba lança•Lt no cX,llll[llar 
restituído a prute. 

Art. 32. Os papeis sujeitos ao scllo fixo sed'io sellados: 
l.• Os autos judiciaes, antes d,t couc;usão par.t a sentença 

final ou interlocutori:t com força de definitiva, em g-uia assignada 
pelo secretario do Tribunal ou escriv;lo, que f'unccionar no 
processo; 

2.• Os títulos extrahidos de processos, cet'tidões o outros do-
cumentos otfkiaes, antes de sub:;cript,>~ ; 

3.• Os cheques c mandatos, antes de \>agos ; 
4.• Os conhecimentos de cat'ga, dentro de oito dias rb data; 
5.• Os testamentos e codicillos, antes de sub::;cripto o termo 

de acceitação da testamentaria ; 
6." Os requel'imentos, antes de despacha~los ; 
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7.0 Os recibos de 25$ para cima, ou sem declaração de valor, 
dentro de 30 dias da data, conforme o art. 30, § 2° ; 

8.0 Os outros papeis assignados por particulares, antes de 
juntos a nutos e a requerimentos, ou de apresentação á autori
dade ou ofllcial publico t>ara produzirem effeito ; 

9.• Os livros, antes de rnbricarlos e de se começar nelles a 
escripturação. 

CAPITULO VII 

DA FI!;!CALTSAÇÃO 

Art. 33. As estações encarregadas da cobrança não poderão 
fazer exames nos cartorios ou em repartições, para averiguarem 
f<iltns de pagamento ; devendo, no caso de infracção, requisitar 
das autoridades certidões, ou exames pnra procederem contra 
os infrnctorcs. 

Art. :34. O juiz, chefe de repartiçiío publica, qualquer auto
ridade civil ou militar da União ou do Districto Federal, a quem 
for presente algum processo administrativo ou judicial, no 
qual existam papeis, que não tenham pago o sello ou a multa 
nos prazos legaes, exigirà por despacho, no mesmo processo, 
antes de se lhe dar andamento, que a falta seja supprida. 

Os processos de que trata o art. 63 e os que e;; ti verem submetti
dos aos tribunaes jndiciarios e militnres, ao Tribunal de Contas, 
ao Thesouro Federal e ás Secretarias rle E;;tado, poderão, todavia, 
ser ahi despachados antes de pago o sello, ficando dependentes 
deste os atreitos dos despachos. 

Art. 35. Os directores on gerentes de sociedades anonymas 
e das Caixas Economica<> o 1\Iontes de Soccorro são obriga
dos a apresentar, quando o chefe da estnção fiscal o exigir, 
os títulos de nomeação dos respectivos empreg-ados, consi
derando-se verificada a hypothese do art. 45 n. 2, no caso de 
recusa. 

Art. 3G. Os contractos ou estatutos dns sociedades nnonymas 
não serão recebidos nas Juntas e Inspectorias Commerciaes, sem 
que conste delles o assentamento do sello do capital, na estação 
arrecadadora da séde da companhia e, sendo esta estrangeira, na 
séde da caixa filial ou agencia na Republica. 

Art. 37. As autoridades, os empreg-ados, juizes, tabelliães, es
crivães e officiaes publicos, a quem for presente titulo ou papel 
sujeito á multa comminada no art. 40, ou de onde conste algu
ma das infracções previstas nos arts. 44 a 48, o remetterão ao 
chefe da estação fiscal do districto, ou a quem competir pro
ceder sobre elle. 

Art. :~8. As decisões serão d::~dns por àesp::~cho no proprio 
titulo, no requerimento da pnrte ou na communicação otTicíal. 

Art. 39. Si o contribuinte não pagar logo o imposto e a 
multa, ser-lhe-lm, não obstante, devolvido o titulo, ficando, 
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para os eft'eitos legaes, cópia authentica do mesmo e do despacho 
nelle proferido. 

§ I;~ De autos e. escriptos lavrados ou re~istt•ados em livros de 
cartorJO e reparttções publicas, e de papeis de grande volume, 
?ão .se e~trahirá cópia, mas sim extracto mencionando os factos 
JUShticahvos da decisão. 

§ 2.• Este artigo não é applicavel aos títulos e papeis de que 
trata o art. 46, os quaes, decidida definitivamente a questão 
pe!a autoridade administrutiva, serão enviados a quem de di
retto para a instauração do processo criminal. 

CAPITULO VIII 

DAS .MULTAS 

Art. 40. Os papeis não saltados em tempo, ou que o tenham 
sido com taxa inferior á devida, ficam sujeitos á multa de 20 a 
50 •;. sobre a importancia não paga; aquelles, cuja estampilha 
não for inutilis,,da de confonr:üdade com o art. 17, pagarão 
a de lO a 25 •; •. (Decreto n. 1115 A, de 29 de novembro de 1890.) 

Paragrapho unico. Esta multa cobrar-se-ha além da taxa 
devida, conforme a respectiva tabella, por meio de verba dis
tincta da do sello, e seri.t de igual fórma escripturada no compe
tente livro de receita do imposto. 

Art. 41. Aos títulos sem data, ou que a tiverem emendada, 
sem que no mesmo papel tenha o prop1·io signatario ratificado 
a emenda, applicar-se-ha a disposição relativa aos não sellados 
em tempo, exceptuatlos aquelles cujo prazo para o sello não 
se contar da data. 

Art. 42. A multa relativa ao sello proporcional terá por base 
o que se devera pagar, correspondente ao valor do titulo, ainda 
que o mesmo valor se ache diminuído por quitação ou outro meio 
legal. 

A dos livros calcular-se-Ita em relação ã. totalidade das folhas, 
ainda que só alg-uma esteja escripturada no todo ou em parte. 

Art. 43. A disposição do art. 40 refere-se unicamente aos 
títulos da tabella A,§§ I• a 5°, e da tabella B, §§ I•, 2", 4° ns. 1 
a4, 5• ns. 1 a 11 e6•ns. 5a lO. 

Art. 44. Ficam sujeitos á multa de 5$ a 25$ além das penas 
do Codigo P~mal, os empregados na arrecadação do sello, que 
receberem ou lançarem no livro de receita taxa maior ou 
menor do que a devida. 

Art. 45. Incorrem na multa de 10$ a 50$, além das penas 
do Cotligo Penal: 

1. 0 os juizes que sentenciarem autos, assignarem man
dados e quaesquer instrumentos e papeis, que nenhum sello te
nham pago, ou em que a verba tiver sido feita ou a estampilha 
inutilisada por pessoa incompetente ; 
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2. 0 O juiz, a autoridade civil, militar ou municipal, o director 
de sociedade anonyma, e o gerente da Caixa Economica ou 
l\lonte 1\e SocC01TO que der posse ou exercício a empregado, 
quo não tenha vencimento pago pelos cofres pniJlicos, sem que 
o titulo de nomeação estej l sellado; 

:3. 0 O chefe de reilartiçilo publica, juiz ou outro funcciona
rio, que assignar contmctos e nomeações, attender officialmente, 
despachar reque!'imonto ou pap'l, instruido de documentos não 
sellados. tlzer gncuLlat' c cumprir, ou que produza efl'eito titulo 
ou papel snj••ito :t sello, sem que o teulta pago; 

4. o O otllcial p:tblico, que l:wrar contracto, subscrever 
ou registr:1r p;1pel enjeito ao :;:ello, sem prévio pagamento 
deste. 

Art. 4G. Ficam snj.Jilos á mnlt::t de 40$ a 200$, além das 
penas do CoLiigo Penal: 

1." O.> que fhlsilier~rem o sello, empregarem estampilha 
falsa, onde 'lne se tenha fuito n~''• e os r11tc esct'eYcrem verba 
falsa; 

2. 0 O empregatto da estação elo sello, que antedatar ou al
ternr a veriJa, com o tim 1lc evitnt• o pagamento lla multa. 

Ar·t. 47. O que neg-ncinr, acceitnr ou pagar letra de cambio 
ou da terra, escl'ipto á orrlem, cheque ou nuta pl·omissoria, 
antes de pago o se !lo em tempo e a mnlta do :u·t. 40, quando 
de \"ida, licara SUjeito a multa de f> 0 /n do Yalor da letra, C1'CJ'Ípto 
ou not:t, c ao dohro, n;t rcincidench. Si o nef!ociadnt• da letra, 
csc1·ipto ou nota for corretor c houver pruccr!idu do nt:i. fé, 
scrú, na r·cincblcnci;l, dcstituido do oiTirio. 

Art. 48. O que Ycndet• e~tampilhn . .; sem autorisação do l\li
nistro Lla Fazendn, dos inspectores das Alfánclegas e delegado~ 
fbcacs, perdera o valor dns que lhe forem encontradas, e incor
rerit na multa tle 20$ a ltf.ISOUO. No caso de reincidenein, a 
multa serit duplirar!a. 

Ao que Yenr!r·l-a~ por preço snperiol' ao da respectiva taxa, 
cassar-se·ha a an torisaçfio. 

Art. 4U. O thesont eiro da~ loterias e outros encarregados da 
pet·rcpçiio do scllo lic:mt sn.i"ito~ :'t multa comminada nu art. 43 
da lei n. 514 de 28 do outubro de 181N, !•ela indevida Jetençiíu 
ti: I~ qt~;mt ias que arrccatlarcm. 

Art. 50. As multas serão impostas : 
I." Pelo thesoureiro do Thesonro Fl!deral e pelos delegados 

nscaes, insp~ctores das A[f;IJHiega>', administradores da Re
cobedoria e do Mesas do !tendas n outros agentes liscnes, 
cada nm em relação no sei lo cuja arrecadação lhes é comrnettida 
pot• IJ;;to l'<'g"niamento, n inl'nwtnre,; qne não sejam antorida1les 
,indiciarias, mili!Hros e civi~, on chefes rle repartições arlministra
ti v as, !:lll to da l'niiio corno tios Esta rios c do Districto Federal, 
qnnndn pt·n 'f)<hllll Plll r·aziín do sol! c::rg-o; 

2." Pelos ·~ompctr>nle~ l\linistros do Estado nos funccionnrios 
tia União e do mc,mo Distrieto, com[n·ehemlidos nas excepções do 
aumero pre:edcnte. 
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CAPITULO IX 

IXlS RECURSOS E DAS RESTITUIÇÕES 

Art. 51. Das dec'sões exceLlentes da alçada haverá recurso 
ordinario: 

l.• Para o Ministro da Fazenda, sendo proferidas pelo thesou
reiro do Thesouro l?ederal, pela H.ecebedoria ou Alfandega 
da Capital Federal e pelas l\lesas de Rendas ou agentes ftscaes 
da União, no Estado <lo Hio ue Janeiro, e inspectores das 
Alfandegas e delegados nos demais Estados; 

2.• Para os mesmos inspectores e rlelegados, das que profe
rirem os administrado:·es do Mesas do Rcmdas e outt·os empre-
gados na cobrança do imposto. . 

Art. 5?. o~ !lgent~s ou encari'egado.> d~t cobrança fora das 
Capitaes recorrerão ex-officio, no Rio de .laneit·o para o Ministro 
da Fnzenda e nos demais Estados para os inspectores das 
Alfandeg-as e deleg•1dos. 

Art. 53. lJ,iS decisões proferid;ts dentro da alçada é facultado 
o recu!'so de revista pnra o Ministro rLt Fazenda, nos casos de 
incompetencia, excesso de poder e violação de lei ou de formulas 
cssenciaes. 

Art. 54. Os recul'sos serão interpo5tos dentro de trinta dias, 
conta dos da in timnçiio ou publicação dos despachos. 

Art. 55. O sello de verba, devidamente arrecadado, restituir
se-La: 

1.• De nomeação CJUe não se tornar effectiva p3lo exercício do 
em prego ; 

2." De nonto:1ção pc1r<t emprego, cujo exercício cessar antes de 
let·minado o primeJro nnno; restituindo-se a quota de 5 '2 •;. 
rece!Jida ou incluída no sello pago, corre~pondente ao tempo 
necessario para complet<lr o dito mmo; 

3.• Do neto ou contracto, que não se ell'ectuar ; 
4.• De coutracto uullo, si a nullidadefor ausoluta. 
i\t·t. 5G. O :,;ello tle estampilha em nenhum caso se restitue, 

fica11tlo sal v o ú parte o direito á indemnisaçã0 pelo funccionat·io 
que, em razão tlo cargo, applicar a algum papel estampilha de 
lltaiot· vnlot· do quo o tloviLlo, ou cujo imposto deva ser pngo 
put' verba. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES agitA ES 

Att. fy/. os ~1cl"" emanados de po,Jor ou nutoriuade estadoal, 
011 l'njdlos nos ~nu~ sen·içl's o rq~:~rtições, r•ngam o sello mar
c:ulo nas tabellas deste regulamento, para, outros de igual 
d,·no.r·innção ou especic, qtÍallllo tenham de produzir os seus 
'fl<"it,·s uo Districto Fult:nd, em outro Estado perante autori-



Í92 ACTOS 00 PODER EXECUTIVO 

dada federal ou fóra da Unilto. (Lei n. 126 A de 21 de novembro 
de 1892, art. 2'1 n. 4.) 

Art. 58. O deposito das estampilhas será na Cnsa da Moeda, 
nus Alfandegas e Delegacias, mediante a administração do dire
ctor, dos inspectores e delegados, e sob a guarda dos thesoureiros. 

Art. 59. Da Casa da Moeda serão remettidas á Recebedoria, 
na Capital Fedem!, ás 1\lesas de Rendas e Agencias no Estado do 
Rio de Janeiro, e ás Alfan•legas e Delegacias nos outros Estados, 
de conformidade com as ordens do director das Rendas Pu
blicas. 

Nas mesmas Alfandegas e Delegacias far-se-ha a distribuição 
dellas pelas outras estaçõe5 flscaes encarregadas da cobrança do 
seno. 

Paragrapho unico. A disposição deste artigo não obsta á 
remessa d1recta das ditas estampilhas a qualquer das mesmas 
estações, dando-se aviso á Alfanrlega ou Delegacia competente, 
para. debitar os responsa v eis e tomar-lhes contas. 

Art. 60. Os vendedores particulares fornecer-se-hão das 
estampilhas por meio de compra nas repartições competentes, 
sendo a quantidade mini ma fixarla pelos respectivos chefes. Terão 
direito a uma commissão, marc:Hht pelo Ministro da Jl'azenda, 
deduzida do valor das eotampilhus no acto da compr<1. 

Art. 61. Haverá na Casa Lia Moella um registro, de onde 
conste o anuo e o mez, em que começar a distribuição para a 
venda das estampilhas de calh valor, com designação do:; s1goaes 
característicos, por que se distingam. Deste registro dar-se-hão, 
por despacho do director, as certidões que lhe forem refJueridas. 

Art. 62. Os titulos sujeitos a sello de verba, com a assignatura 
do Governo, inclui dos no. tabella B, §§ 5• a 8" e lO, serão remetti
dos a l~ecebedoria da Capital Federal, ou á estação arrccada•lora 
na Capital do E~tado onrlo re~idirem os interessados, afim rle lhes 
sorem entregues depois •.le pago o imposto. 

Art. 63. Não se retardará em qu:~lquer instancia o julgamento 
dos processos criminaes, policiaes e administra ti v o::; por falta de 
sello, que será pago depois pelo intere!>::;atlo no andamento do 
processo. 

Art. 64. A importancia. do sello, relativo aos papeis de que 
trata o art. 40 e das multas, que não for paga voluntariamente, 
arrecadar-se-1m por meio executivo. 

Art. 65. Os infractoresd<1s leis e dos regulamentos do seno 
são solidariamente responsaveis á Fazenda Federal pelo valor 
do imposto e das multas, concernentes aos mesmos papeis. Terão, 
porém, direito regressivo uns contra os outros, na ordem da 
responsabilidade contrahida. 

Os funccionarios responderão somente pelas multas, fJtian•lo 
procederem em razão de seus c:11'gos. 

Art. 66. Serão :1dmittHas dennndas sob!'e as inft·acções lleste 
regulamento, cabendo ao denunci:l.nte metade das multas. 
. Art. 67. Revogam-se o decreto n. 8940 de 19 de maio de 
1883 e quaesquer disposições em contrario. 

Capital Federal, 11 de fevereiro de 1893.- Serzedello Corrêa. 
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TÁBELLA. A 

Dos papeis sujeitos ao sallo proporcional 

§ }0 - DIVEltSO~ 

Sello de estampilha 

I. Letras de cambio o tht terra, s::teadas no Brazil. 
2. Lotms ole cambio, sacada~ em paiz estr·an;;eir·o, sendo 

acceitas, protestadl:ls ou exequiveis no Bmzil. 
~~. Bilhetes á ordem, pagaveis em mor·cadodas (•locr·etos n. lG5 A 

de 17 de janeiro e n. 370 de Z tle maio do 18\JO). 
4. Cartas do ordens e escriptos a onlem. 
5. Facturas ou contas :tssigrmd<~s (Co•!. Com., al'l. 219). 
6. Contas col'l'entes de commerciante a commet•oiante e do com

missario a comrnittente, assigna•1as ou reconhecidas pelo 
devedor do salolo, quando tenham de ser ajuizadas em pm
cesso contendoso. 

7. CreJitos ou títulos de emprestimo de dinheiro. 
8. Escriptnras de hypotheca. 
!J. Contractos tle sociedades, quo não sejam anonymas, e os 

actos de dissolução ou liquidação das mesmas. 
lO. Contra cios de arrendamento ou locação o outros que trans

mittam o uso e goso de b:ms moveis, immoveis e semo
ventes existentes no Distrieto Federal. 

11. Contractos de aforamento e outros actos de tr:m;;missão rle 
propriedade immo\·el no mesmo Districto (lei n. 126 A 
de 21 de novembro de 1892, art. 2° n. 4). 

12. Transferencias de títulos de divida publica interna da União, 
excepto por transmissão causa mo1·tis ou do[lção inter vivos 
(R13g., art. 10 n. 1). 

13. Transt'erencias de acções de sociedades anonymas e em 
commandita, nacionaes e estl'llngeiras; as ue divi•la publica 
da Municipalidaue do Districto Feueral. 

14. Aclos translativos de embarcações, excepto por uoação 
inter vivos, por compra e venda, dação in solutwn o aetos 
equivalentes (Reg., at·t. 10 n. 1). 

15. Contractos tle fiança, por escriptut·a publica ou parti
cular. 

16. Contractos r.Ie fiança e outros, por termos lavrados em juizo 
ou repartição publica. 

17. Cartas de credito e àbono. 
Poder Bxeoutivo 1893 
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18. Bilhetes definitivos do depositos de metaes preciosos, omlt
titlos pela Casa da Moeda (l{cgul. n. 5536 tlo 31 do janeii·o 
de 1874, art. 45 § 2"). 

1 \). Titulos de garantia do mo!'cadorias (wwrants) emit tidos pelas 
Alfandegat> ou por companhias de docas (Doer. n. 4150 do 
8 do janeiro do 1870). 

20. Recibos de cautelas de genoros recolhidos a tl't\pichos, com 
valor tleclarado (Cod. Com., art. 88). 

21. En•lo~so dos titnlos sem prazo, os passados depois do vonci
metJto nos que tirerem prazo e nos que furem saca
dos iL vi:-; ta, ll'ndu sido aprcsentl\dos ao 11agamento (Reg., 
art li). 

22. Títulos de dt:'posito extt'a,judidal. 
23. Papeis om que hun vet• prom• ·ssa ou ob!'igação de pagamento, 

ainda que tenham a fút·ma do recibo, carta ou alguma 
outra; os que contive!'em rlistracto, cxonoraçãü, subro
ga•;ão ou garantia o littuidação do sommas ou valores. 

Ató ao valor Lle 200$000... . .. .. .. .. . . .. . • .. $220 
De mais Lle 200$000 até 400$000 ••••. ,,.. $440 
~ ., ., 400$000 » 600$000 . .. . • .. • • $660 
~ » ., 600$000 ., 800$000......... $880 
» » » 800$000 " I :000$000......... 1$100 

Assim por deante, coLran1lo-so mais 1$100 pot' conto ou fracção 
desta quantia. 

§ 2°- CO~IPA:-IIIlAS OU SOCIEDADES ANONYliiAS 

Sello de verba 

1. Do ~~~g!?. ~~l:.i~,~~·- .':~~ .~.:~??~???.~~.~~:<~r:~::~.~~~~~~( 
2. Emprestimo de dinhdt·u optittit_Jdo o!Jrigações\ 

(debentures) ao portador, 11lem alem .•.•••.... 
3. Capital representado em ac~ões ao portador, porl 

100$000, desprezada á l'racç.;"ío desta quantia( 
quando a houver na som ma .................. \ 

4. Das obrigações (debcntures) no portador, idem idem. 
5. Dos dividendos ....... , .....•.•.•.......••.••.. 

!ij 3° - FRETAMENTO DE NAVIOS 

Sello de estamp;lha 

Freto: 
Até ao valot• do 500$000 .................. .. 
De ma,is Lle 500$000 até 1 : 000$000 .•..••... 
" )) " l : 000$000 » 2: 000$000 ........ . 

1$100 

$200 

l 1/o 0/o 

1$100 
2$200 
4$400 
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Assim por de~nte, cobrando-se mais 2$200 por conto ou 
fracção desta importancia. 

Sendo fr·ot:v1o o navio para paiz estrangeiro, ou sem decla
ração tio logar, pagar-se-1m o dobro da rcspo(!tiV<t taxa. 

§ 4°- CONTRACTOS DE SEGURO, ESCIUI'TUltAS OU LETitAS DE RISCO 

Sello de estampilha 

Pr·emio: 
At•) ao vnlot· de 10$000........ .• . . . . . .• . • $220 
De mais rlo 10$000 até 50$000........... 1$100 
» )) » 50$000 » I 00$000.. .. .. . • . .. 2$200 
» » » 100$000 » 150$000. .. .. .. . . .. 3$300 

Assim pot· dcante, cobrando-se mais l$100 por 50$ ou frarção 
de 50$000. 

§ 5°- NOTAS AO PORTADOR 

Sello de verln 

Até ao valot• rio 200$000.............. . . . . . . $220 
De mais do 200-~00J até I :000$000.................. $550 

Assim por deante, cobrando-se mais 550réis por conto ou 
fracr;ão de conto. 

§ Ü0 - MERCÊS PECUNIARIAS 

Sello de verba 

Vencimento de um anno, de 200$ para. cima : 
I. Títulos de nomeação do Governo o outras autoridades fotle• 

raos, não designados nos seguintes uumeros deste para
grapho, nem su.ieitos ao sello fixo; os de aposentadoria, 
jubilação o pensão concedidas pelos cofres da União : 

Ató l :000.~000..... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 13 1
/, 0 / 0 

)Jc cxcerlento até 6:000$000 ..... ,.............. 8'/, 0
/ 0 

Do quo exceder de G:00()$000................... 7 7
/ 10 "/o 

2. Nomeação pat·a o cm·go de Ministro de Estado ... \ 
3. Nomeação conferida por jni;~cs e tribunaes juJi-~ 

ciarios da União e rio Districto FeJoral. ....•. 
4. Nomeação, promoção o reforma rio oillciaes do 7 o, 

~~~J~d.t~:. :'.a .. ~\.•:~~~·~ .~ .c.l~1~~~~ .. a.1~~~~~~· .. ~:~) 7 /,. 'o 
5. Nomoação, pt•omoção o reforma de officiaes da 

Brigada Policial da Capital Federal, do soldo. 
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, . Nomeações par:~ tleleg:Hlo e e~t·t·ipturarios rlo 
Tlte~om·o Feder.d, om Lon•lres (avh;o de 2G tle 

6. Nomeação para set·vir interinamente emprego 
fecleral, por menos de um anuo, on em\ 
C0lllulbsão, com \·endmonto pelos cofres pu
b!ieos, ou não •......•.•...•••.•....••..... ·1 
ago~lo11le 18l:l:J) ..... - ...... • ...... ·- • • .. • .. - ~ '/ 1 . . . I I , v • •, o 

8. Nomeação mlet·tn:t ou pro\ isorta te empregos ' :ti' · 
Jnstit:;.t l''etlei'al ou olo tli,-tricto F<'rloJI'<d ...... . 

9. Portnria conce•lendü gr;ttilil'at;ão, por ser·vit;os 
dcsignaJlamento neaJo,; J"Jt' lei ou regula- .. 
mentos cht União (onlc•ns 11. :!1)2 de 13 dei 
maio dt 18G:?, ns. JO;, o .(tJ:!, ele IIJ do abril 01 
2-1 •lo ontnh1·o do 1872) ..................... . I 

10. Titnlos do cmin'cgo cll'octivo, aposontatlot·ia, 
jn!,ilat;ão o ret'orma com vencimento abonado/ 
pelos cofi'OS municipa•JS tlo lJi,.:tricto l~eclom!. .. 

11. Do emprego das Caixas gconomicas e Montes do 
Soecot'I'o d:t União (or·dcns tio :!9 de novemiJt·o '.>. - 'I. o lo do lf!\.!0 o 7 de junho de 1892); o:; de Clll[Ji'ego~\· 1· 

tias so~iedades anon~·mas ...•.........•...... 
I'!. O:; tle emprego otrectivo tbt t;niilu com ven<'i-

mcn to dia rio .........•...................•. 1 

1:1. Titnlo declaratoriu do pon~ii.u ou meio st~hlo ..... 

Capital Fo•leral, li de fevereiro •le IR\J:l.- Sazetlel/o Uwrêtl, 
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TABELLA B 

Dos papeis sujeitos ao sello fixo 

:ta CLASSE 

Actos q tJ.o pugarn. sollo confnrnto a climon'lií.o do 
I>UI>Ol 

§ ]"-PAPJUS FORENSES I~ Dé)CUMENTOS CIYIS 

Scllo de estmnpilha 

1. Actos lavrados por fnnccionarios r'a .Tnstiç1, Fe
deral o da Justiça do Districto Fo•leml: 

a) Autos de qnal'lner especie •...............•. o.·' 
b) Sentenças extrahida~ dos proocessos, inclni•los o,;\ 

formao:> de partilhas .•.. o... . ...•.... o ..... , 
c) Cartas testemunhaveis, precato!'ias, avor~:tlorias, 

de inqncrição, arremata·;ão e a•ljndicaçftu ..... 
tl) Provisões de tutela e a> n'io especilicadas ....••.. 
e) Instrumento;; do posse, de protesto e ontr·os fóra 

das notas .....••......•........•........... 
() Editnes e m:tnrlados judiciaes .....•............. 
2. RequeJ•imentos, memorias e memoriaes, dirigidos 

a qualquer autoridade ju•lidaria. ou adminis
tra tiloa th Uniiio e do Districto Ferleml .. o ... 

:l. Escripto:> par·ticulal'es ou por in,.,trnmento pnblico 
fóra das notas, em que direch ou intlirecta
mente não se declare valor ...•...•..•.••.. 

4. Pr?curações e a~md acta, n
1 

:'io conte1
1
1do a c!nut suJa\ $220 

m rem }JI'Il]H'rnm ou a gnnlil on r:;, I] ue ot·ne 
exigi v oi o ,;elln JH'O(JOI'f~ional. o. o o ............ ! 

5. Snhstabeleeiment.os das mosma~ ..... o .. o ...... . 
6. Te.;tamontt•s o cotlicillos, no IJistl'icto Fe<leràl. o. 
lo ContractoH, títulos 011 rlocnmentos não especi-

tica<los, dos qnaes niio seja dovitlo sollo pro
porcional nem mais <lo 220 reis de sello fixo, 
quando jmrtos a reiJnerimentos ou apr'esen-
tados :'ts autoridades rereri<l:ts no n. 2 ...... . 

8. Certidões e cópias, não <lesigna•la.s em onti'Os 
paragra.phos desta tahella, trasi:Hlo<J e puhlicas
fÓI'!Ilas, extmhidos de livros, processos e do
cumentos <le cartorios •le htbelliães o outro,;, 
que niio sejam escrivães da Justiça ou Policia 
do~_ Estadm; . ; ~as repartições publicas da/ 
Um ao e do DtstrJCto FederrJ ...•........••.•• 
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Sendo subsclrlptos por empregados, que não por~obam custas 
ou emolumentos por estes actos, pagarão mais: 

De rasa, por linha........ . . . . . . • . . . • $035 
De busca, por anno................... $550 

OBSERVAÇÕES 

1. a o sello de 220 reis e devídiJ por meia folha ou menos tle 
papel, toda escrípta ou e til parte, nr7o excedendo de 33 centimelro3 
de compl"imento e 22 de largum. Excedenlo t]llõilque~· destas 
medidas, pagarà o do/n·o. 

2. • .V,ío é permittido e.<CI'eL·e•· e til meifl folha dous nu mais 
actos, salvo Jmgando o sello de ct~d'l Wll; excepto os sub.,taúeleci
meutos escl"iptos na meia foilut d,, Jlt"úCIINIÇiio, as ce,·tídões e os 
attestados, na do l·eque,·imeHto ou nwnrlwla que os mntívllntm, e 
os 1·econhecimentos de (trmns, larrados 11a do acto que contenha a 
assignatu1·a reconhecida, 1uio se comp,·ehe1ulen/o nesta excepç<io os 
1·econhecimentos de que trata o 11. 10 do§ 5°. 

3.• Dtt somma con·espondente d 1·asa deS]II·eze-se a quantidade 
meno1· de 100 1·dis; alio se receba meMs de 1$f00. 

4. a. Da contagem de buscrt S<1o exclttidos o anno em que o livro, 
processo ou docttmento s!l considemr findo, pelo ultimo acto nelle 
escripto, ou por ter cessar/o de se1·vir contimwmente, e o anno em 
que se peclil· a ce1·tidllo; cobmndo-se, porem, a taxa de wn anno, 
quando em mais Htiu importw· po1· crwsa da exclttsao de tempo 
a1ui estabelecida. 

5. • Designando a Jlm·te o tempo no 1·equerimento, só haverd b1tsca 
dos wmos declarados, guardada ct disposiçtto antecedente. 

6 ... Ainda que duflS O!l mais pessoas j·equeiram a certid<io, e rle
tJido o sello de uma so busca, e esta será calculada sem attençcTo ao 
11umero ele volumes em que se dividam os litli"OS sobre o me.~ mo as
sumpto. 

Hover•f, comtullo, a importancia de ifllltas b~tscas, q~tl(nto.~ {'orem 
os objectos de que se pedir a ce1·tídllo. 

§ 2°- LIVROS 

Sello de t1e1·ba 

No Dish·iclo Fedoral 

I. Livro de termos de bem-viver, segurança e rol) 
dos culpados .........•.........•...•....... ~ 

2. Do deposita rio geral (•leereto n. 1024 de 14 de 
nove.mbro •lo 1890, art. 19, ua collecçiio 1le f'e-' 
vereu·o de 1801) ............................ . 

3. D>s pharmacouticos o droguist•s (•1ecrcto u. 1172 
de 17 de dezomb1•o th 1892), além do sollo do 
§ 5• n. 33 .........•......................... 

$li O 

$044 
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No Distt·icto Federal e nos ~atados 

4. Livros de notas, de procurações (regimento 1 

n. 5737 de 2 de seteml:iro de 1874, art. 98), de 
apontamento de letras e de registro dos ta-
belliães ..........•.....•..•............. · .. 

5. De registro de firmas ou razões commerciaes, a 
cargo dos officiaes do registro tle hypothecas 
nos Estado3 (Decr. u. 916 de 24 de outubro de 
1890, art. 1°) ............................ .. 

O. De registro civil dos casamento:; ( Decr.\ 
n. 981:>0 d1J 7 de março tle 1888, art. 5") .•.•.•• 

7. Protocollo do registro ger<tl (Decr·. n. 370 de 2 
de maio de 1890) .•..•.•...••.........••.•.• 

8. Protocollo das audiencias, os da entrega de autos 
aos juizes (Decr. n. 4824 de 22 de novembro 1le 
1811, m·t. 72) e os de registro dos escrivães .. ,i 

9. 
10. 

11. 

Dos despachantes das Alfandegas ........•.....• 
1

. 
os que devem ter os commerciantes, as compa-~ 

nhias anonymas, os corretores, agentes do 
leilões e administradores de armazens de de
posito, de conformidade com o Codigo Commer
cial, arts. 11, 13, 50,71 e 88, e decreto n. 4341' 
de 4 de julho do 1891, art. 22, além do scllo 
do§ 5• n. 34 ..•••..•....•.•••........•..... 

Os das fabricas e depositas de fumo (Decr. 
n. 1193 de 28 de dezembro de 1892) •...•...••. 

OBSERVAÇÃO 

$110 

$044 

O sello marcado neste paragrapho e devido por (ollta de livro, 
que nt7o exceda de 33 centímetros de comprimento e 22 dtJ laryura, 
excluídas as (olhas addicioaadas para índice ou qualquer fim 
diverso tla res]Jectit·a escripturaç<io (orden~ ti, 209 de 12 de julho 
de 1872). 

Excedendo q11alquer destas medidas, pagará o dob1·o da taxa 
coJ·respondente. 

,2a OLASSFl 

Aoto!l quo po.o;rn lmpo'lto conformo sou objeoto 

§ 3° - TERRAS I'UB!,TCAS E OUTRAS 

Sello ele estant71ilha 

1 • Títulos do logitimaçli.o d.o posso, con fot•me a lei 
n. 601 de 18 de setembro do 1850, art. 5• ...• 

Tendo o quaclrarlo mais tlo l. 100 metro; por larlo, 
cobre-se esto sello tantas vozes, quantos forem 

5~500 
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os Qtutdt•arlos daquelle numero de mett·os, ex
cluidas as frncções. 

S•mrlo passarias pula lnspectoria Geral das Terras 
o Uulonisação, ma.is ........•.•..•.••.•....•. 

2. Títulos rle t·evalitlação ele sesmarias e tle outras 
conces~ões, a que S<) refere o art. 4• da citarla 
lei. .....•.........................•........• 

Sendo expe·li•lo,; p•Jl;t menciona•la lnspectoria, 
tna,i:.; •.••••..••• ,, ••...•..•.••• ••••••••••.••• 

3. Titnlo:; de emphytcnse de letTfiS l'ésnrvada,; par;t 
povo;lt;ões, em virtll'h da cit;t•l:t lei, art. 12, 
expcdi•lo;; pcl:t mesmt I nspectori:t (além r lo 
sello jll't)pOt'cional "pplica•ln ao tormo do con-
tr.tcto) ............................•.....•.•• 

4. Titulns elo •:onC•'S>':ín •le let't':tS puldica;;;, na fúrma 
•lo ltegnl. dn :lo •In janeir<~ de 1851 : 

AL•' ·I,H lfi.OO:l motr·o,; qna•lt•;l'i•J~ .........•...... 
De ma i~. até \l,llH•).I)fiO llJPlt•os qna·lt·arlu~ ....... . 
De nuiot' extensão- mai,; l.~!i:JI) pot• 4,810.0~!1 

mctr·o3 quadrar los, até ao m:txim;J rle •........ 
(.\viso do :\linister·io 'Lt ~'azcnrla dt~ ü de dezembl'L' 

de 1892.) 
rí. Tilnlos tio cmphytensc e arrcrulamento rle outros 

terreno;; rmcionae~. t>xcento os tle marinhas no 
Dbtt·icto l~etleral (além· •lo sello propor·cional 
Jo t.errno do con tr·:~cto) ..................... . 

(j~(i00 

4$400 

G$600 

6$()0() 
R$250 

IG$500 

Este sello n'io com!''·el1erule os enwl>~mentos, que competem aos 
empre_q,.tdos na iilerliç,7o e r/,)dlarcaç,7o dos ten·enos rlc IWirinlurs, 
eHCI"fll'Cf.tlns. nc,·rcscit/os a lt/ffJ'inhos 1' rh• rtllurirTo. 

!'i 4° - f'.\S,;.\PilRTF.S F. At'fO'\ llFI.ATIVO>' A EMBAHC.\Ç'ÕE!'! 

Sr,/[o r/e esli!tiiJii/ha 

1 • Pass'lportes e porta !'ia~ par;t viajar ......•...... 
Mai;;;: 
D:1s que fot·em concedi-1'1S pelas S·~eretal'ias de E:>

t:vlo, por peS."iO't on família •.•....•••......••. 
f'•Jia Secretarht •I e !'oi icia do DistJ•icto Fedem!, 

por• pessoa on f;tmi I ia ....•.•.................. 
:! • I •:1:--;~·t portn:; e p:tS:i·!S 41~ viagern para. cntbar-

t~nç•ür)S .. ....•.....•.....•..•....•••••••.••.•• 

!los cunco•li•los pelasAif,mdeg-.ls e Mesas de Ren•l:~s 
mais : 

S()ndo p:ltJIWto on n:tvio tn)rcante .............. . 

$2~0 

11$1)00 

5:!;500 

$2'20 
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Embarcação de cpberta, para viajar entre portos~ 
do mesmo Estado .•••••••.•••.•.•••••••...•• 

Entre portos. do ,Districto Federal e do Estado do 
Rio de Janeiro ............................ . 

3. Cartas de registro de embarcação .......•.•....• 
4. Cada via de conhecimento de cat·ga de navio ..•.• 
5. Cartas de saude a navios met•cantes (Decrs. 

ns. 9554 de 3 de fevereiro de 1886 e 10.:31\) 
de 22 de agosto de 1889) .•..••.•............•. 

6. Bilhetes saoitarios (Oellr. cit. n. 10.319) •.....•. 
7. A verbaçõ'S ms cartas d~ registro de embat·cnção. 
8. Termog 1le vistoria das emlnrcações do vapor 

(Decr. n. 21G D de 22 1le fevereiro do 1890) •• 

§5° - DIVERSOS 

Sello de estampilha 

1. Cheques e mand>ltos ao pol'tado;·, on a pessoa de
termina< la, pará serem p1gos por ban!]ueil'o na 
mesma praça, e.n virtwle 1le conta corrente 
(lein. l08:lde22rle agosto de 1860, m·t. 1•, 
§ 10; Dect·. n. 3323 de 22 de outnl.Jro de 18Gt) 

2. Recibos particulares e outr[IS 1leclarações de pa-\ 
gamentos effocluados, qualqner que seja ~t 
fórma empregada para ex]Jressar o reeel.Ji-
menlo de25$ ou m1is ..................... .. 

3. Recibos sem d·~claração de valor, sal v o pro-~ 
van1lo-se 'lue se referem a qurmtia menor de 
25$000 ......••.•....•.••........•.........•. 

4. Recibos passados por IJan!]ueiro ou commerciaute, 
de somma,; depositadas Pm conta cor-rente. ou 
retiradas pot• ~onta de creditas abertos' em'-
cont:t corrente nas casas commerciae:> ........ ·~ 

5. Pt·im·~iras vias 1las notas, pAlas quaes se fizerem 
desp:v~ho~ de f]Unl!]uer natm·eza. nas Althn
rlegas e Mesas rle Rendas, exceptu 1das as que 
dis~e1·em t•espeito a despachos livres 1le me!'
cadorias, importadas llir'eclanwnte pelas re- 1 
partições publicas da União, e as de ex pot·tação; 
de pi'Oductos 1los Estados, que o Governo 
antorisar SJ façam nas mesmas estações ftscaes 

ô. Inscripçõcs para exames geraes de proparatorios 
(Dect·. n. 981 de 8 do novombro 1le 1890, 
art. 39; 1nsti·. annexns ao Decr. n. 1041 d<J 11 do 
setembro de 1892, art. 3"), pot· ma teria ...... . 

7. Cerli<lõcs destes exame.> (lnstr. citadas, art. 20, c 
de 16 de noveml.Jro do 1892, art. 20) .......... . 

8. Certidões de approvação om uma ou om todas as 
c:vleiras do cada serie, de institutos de ensino 
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2.$200 

6$600 
$220 

2$420 
1$320 
1$100 

11$000 

$110 

$220 

G$GOO 

$220 
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superior I (lei n. 25 de 30 de dezembro de 
1891, arL Jo; Codigo approvado por Decr. 
n. ll59 de 3 de dezembro de 1892) ••.••••••.•• 

9. Portarias expedidas pela Secretaria de Policia do 
Districto Federal, não sendo das mencionadas 
no seguinte numero ........................ . 

I O. Portarias ou alvarás dirigidos aos administradores 
da Casa de Detenção e do Deposito da Policia. 
do Districto Federal (Decr. n. 8\Jll de 17 de 
março de 1883): 

Pat·a sr~hida de qualquer preso, em geral. ...... . 
!'ara sahida de pessoa recolhi<la em custodia, ou 

de preso por infracção <le po~tut·a ............ . 
Por mu•lança de pris::to ........•..........••.. , 
Senrlo expedidos pela Seceetaria da Pnlicin, mais 

11. Títulos 1\o Ill<ÜI'Ícula de con<iuctor <lo vehiculo, 
l'eil.a na Secretaria da Policiado Districto Federal 

12. 

13. 

Títulos declaratorios dos monto- pios 1la Marinha, J 
do Exeecito e dos emprega1los pul!licos ..•..... ~ 

Títulos 1le m~io soldo, que importar em menos\ 
1le 200-'li annuaes .......•.•.•..•...•.••...... l 

14. CarLts de insinuação ou contirmaçiio de doação, 
pelo Juizo do Secção ou do !Jbtricto )<'ederal .. 

15. Provj,;i'l :s de caução de opere demoliendo, idem idem 
h\. ltoconhecimentos <le 1irmas pela Secretaria de Es· 

tado das ltelações Exteriores, dr1pois do pago o 
sollo fJIIC complltir ao titulo ou documento, de 
ca1la tit•ma .•.......•........••..•..•..•..•• 

17. Termos de entrada o sahida, nos livros dos cofres 
<le depositas publicas estn.heler·idos na Recehe
tloria 1h Capital Feder·.tl, nas AlfaiHlegas e 
Delegacias Fiscaes •...............•......•..• 

UL Vm·has de embargo c penhora <los mesmos dopo-
sitos .....................•..........•.•..... 

I fi. Pot•tarias conce1lendo eJ:equat!lr a sentenças e prc
ca torias de jurisdicçiio estr.mgoira, para que 
tenham execução na República (oedem n. 451 
do 3 1le dezembro do 1873; Doer. n. 7777 de 
27 de julho de 1880) ........................ . 

20. Nota~ da Junta Commercial 1la C:tpital Federal: 
a) 1lo arcbivamento de contractos o distractos de 

sociodados o do e~tatutos do companhias ou 
sociedades anonymas ......•...........•..••. 

b) do rrgistro do marcas do fabrica o do comm~rf'io 
(De~t·s. n. 9828 dG :-l\ de dozmnbt·o dG 1887 o 

!I. !l\lf> 1\o 19 de julho de 1890). 
21. \"et·has <lo registro 1\e tt·ansferenci:t 1las patonte,; 

de pt·ivilegio (Oecr. n. 8820 de 30 de lltl-
zemlwo de 1882, m·t. lO) ................... . 

22. Reg-istro do docnmouto ou titulo, a rerpwl'i-

5$500 

2$420 

1~870 
1.~320 
2$200 

3$520 

$220 

4$400 
44$000 

$550 

1$G50 

$770 

11$000 

6$ô00 

1$100 
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monto de parto, om repJ.rtições pnblieas da. 
União, cujos , empregados n'io porcei.Jam custlls 
ou emolumentos por eEse acto, por linha... • • • • $009 

OBSERVAÇÃO 

Da somma desp1·eze-se a quantidade menor de 100 reis e nrio 
se receba menos de 1$100. 

23. Termos lavrados nas mesmas repartições - a taxa q t;e se 
pagaria pelo registro, conforme o numero anlccc.lente. 

2-1. Cópias de mappas ou diagrammas, mantlados levantar pelo 
Governo Ferieral, ou a elle pertencentes : por clia de 
t!'n balho do desenhista, 4~400 até ao maximo de 22$1'00 (ta
belht annox<t ao Dect·. n. 1473 de 8 de novembro de IR54 
o avi,.;o n. 411 de 20 ele novembro do 1871). 

25. Despachos, sentenças e outrm; aclos dos juizes fe•leraes o do 
Districto Federal, dos funccionarios do Ministerio Pnhlico 
e dos secret:l!'ios, excepto os que estes lavrarem como 
escrivães. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Pagarão de seU o as taxas que forem applica v eis, na fórma 
do regimento de custas approvado por Doer. n. 5737 do 
2 do sele1nbro do 1874 o do Doct•. n. :no •lo 2 do mnio 
de 1890, art. 406, com o nugmcnto de 10 o/o estaholocido 
no art. 1° da lei n. 25 de 30 ile dezembro de 1891. 
(Oecrs. n. 848 do ll de outui.Jro de 1890, nrls. :{4 ~ unico 
c 357, n. 1030 de 14 de novembt•o dé 1890. nrl:;. 192 
n. 8 o 108 e n. 77 de 16 ele agosto de 1892.) · 

Sello de verba 

Loterias, conforme o numero de bilhetes inteiros 
da loteria ou da sorie, quanelo por set•ies for 
extrnhida (ordem n. 28 ele 14 de março de 1887; 
B.og. n. 277 B de 22 do março de 1890, art. 3°), 
pot• bilhete ................................ .. 

Cartas de legitimação o adopção, tantas vozes, 
quantos forem os legitimados ou adoptados, 
concedidas por juizes do Districto Federal ....• 

Cartas de supplemento de idade, tanbs vezes, 
quantos forem os menores, idem •.•.••........ 

Avisos concedendo moratoria a devedor da Fa-
zenda Federal ••.••..•........••.•..••. ; .... 

Cartas de a.utorisação a sociedades anonymas 
estrangeiras o a suas succnr.>aes on caixas 
llliaes, para funcciona.rem na Republica, sondo: 
Bancos e companhias de scgut'O ............•.• 
1\lonte-l'ios, Montes 1lo Soc:~orro ou de Piedade 
c Caixas Economicas, socieclades de segm·os 
mutuos, de credito real e as qu J tiverem por 
objocto o commercio ou fol'llecimenta do ge-
neros alimentares.. . • . . • • • • . . • . • • . • . • • • . . . . 

$16rí 

88$000 

66$000 

15$400 

115$500 

82$500 
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Outras companhias mercantis e intlustriaes .••• 
(Decr. n. 4:H de 4 de julho úe 1891, art. 47.) 

31. Cartas de àutorisação e approvação de estatutos 
úo companhias naciormos, sendo: 
Bancos de cir•cula•:iio ............•...•..••.•. 
Outras sociedades ........................••• 
(Dect·. cit. n. 4:14, art. ·IG.) 

llH:iEil VA<:Ão 

99$000 

231$000 
165$000 

Dando-stl a auloJ•isaçrio t'ííl ru·to riistincto do da app,·ovaçrio 
dos estrt!lf/o.<. col,rw·-se-11·~ tf,J ca./,, 1'.11 m.:tarle deste se/lo. 

32. Titnlos •I e appt·ovaçi'io ,r.,s ai te rações !JUO se fa
çam no,; e~tatutos ..................•........ 

3:1. Tennos de ahertnm o encetTantonto •lns livr·•rS, 
1le phannacia~ e d['(oga.!'ias a ~Jll<l se refere o/ 
~ 2• n. 3 desta ta.ht)lh, pot· ltvt·n ...........•. 

Ter·mos de abet·tura e oncct·ram•mto do:> livros\ 
•lo commercio, de .]ne tt·ata o~ 2" n. iOdo,; ta) 
taholla, c:Hh li vr·o ................•.•....... 

35. Dnct·cto,; de per·dii'! ou 1ln contmntação de pena, 
pelo Clovel'!lo FeJ(~r.d, não serulo pohl'e o ag-ra-
ciado ...•................................... 

3G. 1\lerees não ospecilie:Hlas, do C:o\·erno F e• lera!: 
Decreto ou cart:1 ..............•..•..........• 
Aviso ou portaria. ........................... . 
[)~outras autot·i•hd•JS í··dora•)S ..............•. 

1\' .. ffs 1HcJ·ctr..:: acitua nt'i'o t'.';lrio rnmJli·t:f,endidos: 

:-li$101) 

2G:l;400 
15$400 
4$1UO 

1.0 U.o.: a~JisoR e por'aJ"ÍilS que ord1!Hrtreol 1)/'!liliHen:o de IJencitnentos, 
aj~t~la.ç de custo, grntificnçrl.:s Jli'llP<JI!Íellte.< de colltl·octos 011 1/esti
nn.rlas a 1-·e H1ttneJ·a~· se1·oiço.~ t_>:;;traordinro·ios; 

2. 0 Os que communicarem rleds,;es de l'ccursos; 
.'1. 0 o., que u.wsw·em soln·e mot,·icllla.< em faculdades, aulas de 

instl·ucçrio secHndaria, ou concr.'S<rTo tlt! r/ospeusa de t!J:ame de habi
litaçr1o para qualq1te1· fim; 

4.0 0.< expedidos a fimo1· de praça.• de ]li'Ct rio Erx:crcito e da r1•·
mrrrla, ou f'lll beneficio rle presos poln·e.ç: 

ti." Os q>t<: o1·tlenarem P"!lnmmt'ns a empre(/ados, pelas estaçiJes 
fiscal!.< dr1s lOf/I!I'CS em qote residi>·cm; 

(}-" n.~ que onli?il'!I'C>n ]Jli(Jillllento de divitlazlaHit•ll rlo Thrsoum 
Fede1·al, de qualrp4e1' m·i_qeon; 

7. 0 As fjllitlfcrics Jl"ssadaç aos l'esponsaveis da Fa~enda P11blica. 
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§ 6• - LICENÇAS E DISPENSAS 

SeUo de estampilha 

I. Licenças eonceuidas a pensionistas, rofm·rrmdos 
e outros que percebam vencimentos de inacti
vidado pelos cofres 1la União, para muda
rem de residencia, comprehendilla a guia 
par<t continuação do pngamento no logar da 
nova morada ..•..•...•••...•.........•....•. 

2. Concedidas pela Directoria Sanitaria d<tCapital Fe--
1 dera], para abertura de pharmaciaou drogaria., 

3. Para escl'iptorios de emprestimo sobre penhor·es,( 
concedidas pela Secretaria do Ministerio da) 
Justiça e Negocios Interiores ............. .. 

4. Das Alfandegas e Mesas de Ren<las .•......•.... 
fi. Concedidas pelo Govet·no Federal, a empregado.; 

publieos : 
A te tres mezos ..•.•...•.•....................• 
Pot• mais, ou sem tlechtr.lçiio uo tempo .....•...• 
ConceuitLts por outros funccionarios, da União e 

do Districto Federal: 
Até tres me1.cs .•..•..•.........•.•.•...•.....• 
Por mais, ou sem declaração de tempo ...•..•... 

OHSEltvAÇÃO 
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20$000 

$220 

tl:~\)()() 

HI.$ROO 

4$400 
8$ROO 

Deve111 ser selladas antes rlo - cttmpra-se - rl" autoridade 
competente, e, n i o d~pemlewlo de- c•onpra-se -,antes de p!·o
rlH;irem effeito. 

G. D-t Prefeitura do Districto Federal, não compre-~ 
hendi•~as ~10 numero antecedente .....•...... 

7. Dc~s Ca pttamas de porto,; ..................... . 
8. Licenças e alvaras não especificados: 

Do Governo Fedel'al •.......••............•.... 
De outros funccionarioi da União e do Districto 

Federal .••.•.••.•..••............••..•.•.•.• 

Sello de verba 

9. Para abertura tle theatro, concedidas pl'llo chefe 
do policht do Districto Feder<tl. ••........•.•. 

Por outrns autoridades policiaes, idem •....•.•.•• 
lO. Para espectaculo publico, tlo que se n.utlra lucro, 

conce1lillas pelo chefe de policia, idem •.•..••. 
Por outras autoridades policiaes, i1lem, •....•.•. 

2$200 

12$650 

4$400 

06$250 
88$000 

74$25(} 
66$000 
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11. 

12. 

AGTOS DO POillm EXECUTIVO 

A cidadãos brazileiros para acceitarem, de governo 
estrangeiro, emprego ou peosão ..•......•.••• 

Dispensas de lapso rio tempo, concnrlirlas pelo Go
verno Federal: 

Por rlecroto ..........••..........•....•....... 
Por aYiso ou portaria ...... , .............•.•..• 

115$500 

f-8$000 
nj;OOO 

ij 7°-T!TULOSCO~I~IERCIAES F. DE AOE;>~TES AUXILIARES DO 
CmiMEH.CIO 

Scllo de eslaliiJJilll<l 

I. Nomcaçües de gtJat'rla-li Hns ••.••...•.......•. ·! 
~. Do a valiudor con1 n1erci.d . ..................... ~ 
3. Ca!'tas de rehabilitação do comuwt·eianto ....•.. ·I 
4. Alvarás do mot·atori<t a com:norciante ...•...... I 

Sello áe ve1·úa 

5. Cartas de commorciante .•.•.•.....••..•........ 
6. Titulos de trapicheit•o e adminish•ador do arma-) 

zem de deposito (Decr. n. 5U6 de I \J tlej ulho de( 
18\JO) ....................................... ( 

7. De corretores c agentes de leilües ..•........... ·1 
8. De interpretes do eommercio o tradnctores pu-

blicos ...••.....•......•.•.....•..•.•.. · · · · ·. 
\.J, De despachante:> das A lfaudogas e Mesas de 

I tendas c seus aj udan tos ....... , ••....•.•.... 
10. De caixeiros-despachantes •......•.•..•.......•• 
1 I. De concessão rle ent!'epostos Jl:.l!'licnlal'eS e de 

trapiches alfandegados (Consolidaçiio •las Leis 
das Alfandoga~, a!'t. '213 § 2") •••.•••••••..•• 

§ 8°- NO~IEAÇÜE:-' I>iYERfl.\>' 

Scllo de verba 

1 • Reconducção, remoç.1.o de emprego on novo titulo 
para continuar no exercido, sem melhoria •lo 
vencimento : 
Pelo Governo Federfll. .•.....•........•. , •.• 
Por outros funccionarios da União e do Di'5tl'icto 

(?ederal ..•...•......•.••..•.......•...•... 
2. Commissõos som vencimento, empregos do oxor

eicio eventual, não espociticados, e os do venci
nwnto menor d•3 2008 por anuo: 
Pelo Go,·erno 1•'edet·a I .•...•................. 
Pot· outros l"nnccionarios tia l'uião e do Districto 

Federal .....•....• , ..... ,, .• , ••....•.. , ... 

11$000 

4$!00 

204$000 

1·13$000 

121$000 

38$500 
27$500 

37$400 

2$200 

$-140 

2$200 

$440 
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3. Patentes de olllciaes da Guarda Nacional1 quer 
de effectividade, quer de rerorma, ou 11e pas
sagem tia nctiva para a reserva o vice-ve1·sa: 

Comm:tmlaute superior ou coronel. ........•.. 
Tenonte-cor•onel. ..................•.•...•... 
Major ..........•......•..•.......•..•..•... 
Capitão e subalterno ....•..............•..... 

4. Nomeação de officiaes do Exercito e da Arm<tda 
para empregos administrativos, em repartições 
ou estabelecimentos militares ................ . 

207 

306$0111) 
326$700 
2i5$000 
i7:~11UO 

2$200 

§ 9° - DIPLOMAS SCIENTIFICOS E OUTitOS CONFERIDOS l'Olt ESTA
BEI,ECJMENTOS DA UNIÃO 

Sello de verba 

I. Cartas de doutor ou do bacharel....... . . . . . . . . . 12G$500 
2. De bacharel om lettras ......... • .... · ... · · · .. } li0$500 
3. De pharmaceutico, .•.....................•... 
4. De engenheiro civil, geographo, de minas c in-

dustrial..................................... 5'2$250 
5. De cirur~-,>ião dentista ....................... t -$-00 6. Do parteira .................................. f '·•' 
7. Outros titulos de habilitação scientilica c de pro-

fissão . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12$050 

OBSERVAÇÃO 

As apostillas nos títulos scientificos conferidos ]JOI' estabeleci
mentos estrangeiros, facultando aos titulados o exercício da p1·ofis
slio no Bra;;il, 1Ja_qrn·tio o sello estabelecido para os diploma~ pas
sados na Re}Jttblica. 

8. Verbas da matricula na Directoria Sanitaria da 
Capital Federal, em diplomas de medico, cirur
gião, pharmaceutico, dentista e parteira (Decr. 
n. lli2 de l7 de dezembro de 1892) ......... .. 

9. Diplomas de habilitação para o cargo de juiz do 
direito (Decr. n. 687 de 2G de julho tio 1850) 

10. Provisões para advoga1•, a quem não seja formado 
em alguma das Faculdades da. H.epublicJ, sem 
fixação de tempo ........................... . 

Sendo provhlo temporariamente, cacla anno ou 
por menos tle anuo ....•..........•........... 

li. Provisões de solicitador dos auditorias, sem fixação 
de tempo •...................••.•........... 

Sendo temporarias, cada anuo ou por mono;:; de 
n.nno ..•..•....................•..••.•...... 

3$300 

11$220 

3:3(1$000 

11$000 

170$000 

4$-!00 
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§ 10- HONRAS E PlUVILEGIOS 

Se/lo de verba 

mas ria H.opni.Jiica ......................... . 
I. Portarius, permittin•lo o levantamento d.ts Ar-~ 

2. Porhu·ias, th~mlo lieenç;t p.u·a u~o •las Armas 
tb. Repuhhca •........................•...• 

3. l'ntentcs, concedendo honras e gt·ad.nações do 
poslt'S do Ext.n·dto o •la At·nutda : 

Olllcial genet'.tl ..•............................ 
Otlicia I :;uperior .............................. . 
Capitão o .snhalter·no .......................... . 

4. Patentes t!rJ pt•ivil .. g-io fi., invon•;:io ............. . 
1\lais: 

Pelo primeit·o anuo ............•......•......•. 
Pel" SPgtulllo ................................. . 
Assim pm· tleanto, angmentan•lo-so 11$ em ca•la 

anuo tJUO so seguir solH'e a a.nnnitlarle anterior, 
por todo o prazo tlo }ll'ivilr•gio. 

5. Titulos •le garantia. de pt·ivilc;'!io ............... . 

4$400 

1 I0$00tl 
6fi$000 
41$001) 
:n$too 

2?$000 
31~001) 

5$500 

J.a 0 COilCC8SÍOIIIt.J'ÍO poi{CJ'IÍ l'CiliÍI' O OI!!!S do }!ftqi1.11!1Jill0 an
tl!W{, recolltcJtdo á llccebedori~t n i'''}"J•·tol!ci'r total d11s mmuida· 
dcs, com o nl"lfimento de 25 "/•· 

2. a Em caso nenhwn serrío as mmuirlwles 1·estituitl~s. 
:1." As certidiics de mcliiO>"<tllWnlo pny"-l'iíO, }lO I' 11111a sâ r c ;r, 

']'lantia corresponrlente <i ~.tiii!Hitl•tdc ']!!C tenha de vcHcCr·se fJClrl 
J>ateJltC rla ÍllVCilÇIÍO ]li'ÍIICÍJI'!f • 

. f. a As pateflles rle con{/rllWÇiio !{,, Jlrivileyio, conce,/i1/as por 
govenw ,•strangeinJ, paganío este se/lo. 

(Decr. n. 88~0 de :30 rio J,lzemhro de ·1882; lei n. 3313 de lG 
de outul.Jro de 1886, art. lO.) 

6. Diplomas de privilegio, que não se,i:t de in\·onção, 
concedidos pelo Governo Ferleral: 

Até dez annos ................................ . 
Por mais de dez, até vinte annos •..•..••...•.... 
Por mais de vinte annos ....................... . 

OBSER\"AÇÃO 

302.t500 
825$000 

1:265$000 

Deve ser ]JilfJO este sello, rtiada qne o pl'ivileqio seja declarado 
nos cuntractos ou estatutos. 

C apita L Federnl, 11 t.b fevereiro tle;l~\.!3.- Se1·:.edello Cm·rêa. 
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Sr. Vice-Presidente- Venho submetter á vossa consideração 
as inclusas demonstrações, organi;,;adas pela Contadoria da Ma
rinha, das despezas do Ministerio a meu cat•go no exercício de 
1892, pertencentes ás verbas: Combustível, I-Iospitaes, Material 
de construcção naval, Munições navaes, e Eventuaes. 

Por essas demonstrações vereis que ns quantias distribuídas its 
ditas vet·bas n;io foram sufficientes parn. attender a todas as 
despezas, aprese•Jtan•lo a primeira o deficit de 26\):431$056, a 
segunda o de ü2: 15?$424, a te1·ceira o de 412:371$005. a quarta 
o l'e 105:445$788 e <t quinta o de 100:000$000. Para taes deficits 
concorreram : quanto á primeira, o excessivo preço do comlms
tivel e não se ter contado com a remessa feita. de carvão de 
pedra nos navios d:1 flotilha de 1\latto Grosso e com o maior 
dispendio nos Estados da Bahia e Pernambuco; quanto á segun
da, üS altos preços por que foram adquiridos aqui os me•licarnen
tos para o Hospital desta Capital, enfermarias tios Estatlos e pela 
encommemla feita na Europa de medicamentos para nquelle 
hospital; quanto á terceira, a ncquisição de artigos prop1·ios de 
con~tL'UC\ão naval para os navios que se achavam em concertos 
e principalmente para a promptitlcação do crm:ador ,1lmimute 
Tamanrlnré; quanto á quarta, o maior dispendio pelos navios 
em vi:agem e nos Estados ; e quanto á ultima, finalmente, as 
pa~sagens a o!Iiciaes e praças que foram guarnecet· os novos 
crnzadores eonstruitlos na Europa, e ontros set·viços extrnorlli
narios autorbados pelo Ministcrio a meu cargo, além das Hju
das de custo concedidas de accordo com as leis em vigor . 

• \ssim, pois, para que sej:tm liquidadas todas as despezas que 
correm pelas ditas verbas, é necessario o credito na importancia 
total de 048:401$173 que espero me concedais. 

Capital Federal, 10 de fevereiro de 1893.- Custodi!J Jose de 
Mello. 

DECRETO N. 1265 -DE li DE FÍWEREIRO DE 1893 

Abre ao :\Iinisterio dos Negocias da l\Iarinha o credito supplementnr de 
267:598$212, para despezas das verbas abaixo declarndas, do exercício 

de i892:- 1-Iospitaes, Ll2:t52$42i ;-·Munições navne~, 10:J>í4~'$788; P- Even

tunes, iOO:O:J0$000. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ás razões apresentadas pelo Ministro de Estado dos 
Negocies da Marinha. na exposição de motivos que a este 
acompanha. e de conformidad.e com o § zo do art. 1 • do decreto 
n. 36, de 26 de janeiro de 1892, resolve abrir um credito sup
plumentar na importancia de 267:598$212 para despezas das 
verbas abaixo declaradas, do exercício tle 1892 : 
I-Iospitaes .................................... . 
Munições navaes .............................. . 
Eventuaes .................................... . 

Poder Executivo 18W3 

62:i52$424 
1 05 :445$788 
100:000$000 
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O Contra-Almirante Custodio José de Mello, Ministro de Estado 
dos Negocios da Marinha, assim o faca executar. 

Capital Federal, 11 de fevereiro de 1803, 5" da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ouslodio José de Mello. 

DECRETO N. l2GG - DE li TIE FEYEUElRO DE 1803 

Abre no !\linisterio dos NegocLls ll:t. .:.rarinhn. o credito extraordinario de 

li80:~·;02$J0l p~ra de~pez.1.s Ja'i \·erb:'l3 rtbnixo dcclar:tdn~, do exercicio dl" 1S02: 

- CIHHhusti\·el, 2J~:431$-05d; e·- ~íatcri:tl tle cou~trucçãn unnd, ·í12:371~1JO:J. 

O \'ice-Presiuente da Republicn. dos Estados Unülf•S do BI·azil, 
attendenuo ás razões apresentadas pelo 1\linistro de Estauo dos 
Negocios da Marinha, na exposição de motivos que a e51e acom
panha, e de conformidade com o§ 3° do ait. 4" da lei n. 580, de 9 de 
setembro de 1850, resol 1·e abrir um credito extraortlinario na 
imr•ortaneia de Gfl0:802$0Gl para despEzas tlas verbas abaixo 
declaradas, do exer.·icio Lle 1802: 
Combusti 1•el •..••.............................. 
Mateeial do construcção naval ........ , •........ 

2G8:431$0;i6 
412:371$905 

O Contra-Almirante Custodio .To-;é de Mello, Ministro de Estauo 
dos Negocias da 1\1<\l'inlw, assim o faça oxecutat·. 

Capital Federal, li do feYereiro de 1803, 5" tia Republica. 

FLOltiANO PEIXOTO. 

Ct~slodio Jo1é de Mello. 

DECRETO N. 12Gi- DE 11 DE FEVEREIRO Jll<: 1803 

ALre no ::llinisterio ria Justiça e Negocios Intet·iores o crerlito de 6S0:800.$0f.o0 

para occorrer, no exorcicio de 18J3, ao p~galliento tlo ordeiHl,lo dos 
wngistrn.drs postos em dispf)nihilillndt~. 

O Vice-Presidente da Ropuhlica elos EstDd03 Unidos do Brazil, 
de accordo com a disposição transitoria do art. Go da Constituição 
'l usando •la autol'isação contida no§ IV do art. 4" dn !oi n. 26 
de 30 do dezembro de 1891, mandada vigorar no Dctunl exer-



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 211 

cicio pelo § I do art. 2• da lei n. 126 B, de 21 de novembro do 
anno findo, resolve. abrir ao Minlsterio da Justiça e Negocios 
Interiores o credito de seiscéntos e oitenta contos e oitocentos 
mil rei$(680:800$000) para occorrer, durante o actual exercício, 
ao pagamento do oráenado dos magistrados postos em dispo
nibilidade por não terem sitio aproveitados na organisação 
j udiciaria dos Estados. 

Capital Federal, 11 de fevoreiro de 1893, 5° da Republica, 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1268-DE li DE FEVEREIRO DE 1893 

Dá nova organisação á Guarda Nacional da comarca do Rio Preto, no Estado 
de !\li nas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo uuico. A Guarda Nacional da comarca do Rio Preto, 
no Estado de Minas Geraes, se comporá do 34• batalhão de 
infantaria do serviço activo e 20° batalhão da reserva, reduzidos 
a quatro companhias cada um, e de mais um batalhão de infan
taria do seniço activo, ora creado, igualmente com quatro 
companhias, com a designaçii,o de 98•, e um regimento de caval
laria, com qual!'o esquadrões o a designação de 4:3•, os quaes se 
organisarão com os guardas qualificados nos districtos da mesma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Foderal, ll de fevereiro de 1893, 5° da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO . 

.Fcnwndo Lobo. 

DECRETO N. 1269-DE Il DE FEVEREIRO DE 1893 

Dá nova organisn~ão nos corpos de cnvallat·ia de guardas nacionaes do Estado 
de Sergipe e crea mais quatro regimentos da tP'l~ma- arma. 

O Vice-Presidento da RepuLlica dos Estados Unitlos rio Brazil 
resolve decrctnr: 

Art. I.• Os corpos de cavallaria I•, 2•, 3°, 4•, 5° e ()o de guar
das nacionaes do Estado de Sergipe passarão a ter a denomin'lção 
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de-regimento-conservando os mesmos numeros e continuando 
a ter por séde dos respectivos commandos os termos t.le Japara
tuba, Laranjeir<\S, Itaporanga, Buquim, Propriá e Aracaju. 

Art. 2.o São elevados a regimentos os esquadrões das comar
cas da Estaucia e do Lagarto, o primeiro com a designação ue 
7° e o segundo com a de 8°, e ticam creados os regimentos 9° e IOo 
que serão orgauisados nas comarcas de Itabaiana e Capella. 

Art. :~. 0 Os regimcnttJS mencion~ulos no presente decreto serão 
compostos t.le quatro esqua,lrões cada nm e terão o numero de 
offlciaes e praças fixado;; pelo art. 4" do decreto n. 1121, de 5 de 
dezembt·o:de 1890. 

Art. 4." Rfvogam-se as disposições em contrario. 
Capital Fer~eral, li de fevereiro de 1893, 5° da Republica. 

I 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lollo. 

DECRETO N. 1270-DE 11 DE FEVEREIRO DE 1893 

Tran~fere do commando superior de guardas n~cionaes da comarca de Villa. 
Nova para o da de Propriá, no Eslo.do de Sergipe, o 2so batalhão •le 

infantaria do ~erviço aetivo e deste para aquelle o 19) batalhão da mesma 
arma. 

O Vice-Presidente da RepuiJ!ica doq Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

1\rtigo unico. E' desligf~;~O do commando superior de guardas 
nacwn::es da c? marca ~e v tlla No.va, do. Estado de Sergipe, o 28° 
batalhao de mfantarta do servtço act1vo, que passará a fazer 
parte do commando superior d:t comarca de Propria, passando 
aeste para aquelle commando o 19" h<\ talhão da mesma arma· 
revogadas as disposições em contrario. ' 

Capital Federal, 11 de fevereiro de 1893, 5o da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1271- DE 11 DE FEVEREIRO DE 1893 

Approva as planbs, perfil longitudinal e orçamento para a construcçio do 
segundo trecho de 30 kUometros do prolongamento da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, além da cidade de Sete Lagôas, no Estado de Minas 
Geraes. 

O Vice-Prellidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
r•~solve approvar as plantas, perfil longitudinal e orçamento 
apresentados pelo engenheiro do prolongamento da Estrada de 
Fe~ro Central do Brazil, com o otlicio n. 234 de 7 de janeiro 
ult1mo, para a ..:onstrucção do segundo trecho de 30 kilometros 
do mesmo prolongamento, a partir da cidade de Sete Lagôas, no 
Estado de Minas Geraes, os quaes com este baixam rubricados pelo 
chefe da Directoria Geral de Viação. 

O Dr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, 
assim faça executar. 

Capital Federal, 11 de fevereiro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Limpo de Abreu. 

DECRETO N. 1272- DE 1 I DE FEVEREIRO DE 1893 

Declara caduca a concessão de garantia de juros feita a Newton Cesar 
Burlamaqui e Henrique Deslandes, para estabelecimento de dous engenhos 
centraes no Estado do Espirito Santo. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Considerando que não foi obrervado o disposto no n. 4 da 

clausuia Ill rlas que baixaram com o decreto n. 645, de 9 de 
agosto de 1890, que concedeu ao engenheiro Newton Casar 
Burlamaqui e Hen.'ique Deslandes garantia de juros p:tra o 
estabelecimento de dous engenhos centraes nos municípios de 
ltapemirim e S. Matheus, Estado do Espírito Santo: 

Resolve declarar caduca a mesma concessão, transferida á 
Companhitt Progresso Industrial do Espírito Santo por decreto 
n. 392 de 13 de junho de 1891. 
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o Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e 
Obt•as Publicas assim o faç:t executar. 

Capital Felleral, ll de fevereiro <le 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Limpo de Abrw. 

nEcRtro N. 1273- DE 17 o E FEvEREiRo DE 1893 

Abro nf) ~1inistljrio dn. Ju'itir:a. e Na~oci•B Interiores o creditl extra.ordinario 

de :10:~100~ p.1.r":t tl .. ~p1H1S C1!ll {) sr~n·i(;•) Jt> hygi~·no terrl~stre em tli\·orso~ Es

t~·loJR. 

O Vice-Presiclente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, 
us:mdo da autorisação contida no paragrapho uni co do n. 11 do 
art. 2° <la lei n. 26 de ao de <lezemuro de 1891, resolve abrir o 
ct·edito nxtraoruin:1rio do 50:1)10.1;, do qu'.l l 45:550$ são destinados 
pam lirtuidar as despezas !'eitas no anuo de 1892 com o serviço 
de hygienn terrestr·e e rJtte ain<h possam apparecer no trimestre 
ad<liciL'llal do re5pectivo exerl!icio, '} 4:450$ pam occorrer as que 
forem relativas ao pe;;so~l e material das lnspectorias de hy
gieno do> Esta•los <lo t;•Jil'á, p,,r;~hyln, Rio Grande do Sul e 
Uoyaz, nos primeiros tres mezc; do corrente anno, sendo 
3: l5'.J$ para o posso:~ L e 1:000$ p:u"' o material. 

Capital l?e<ler,ll, 17 de f•)verei ro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIA 'ô'O PEIXOT.:>. 

Fernznlo Lobo. 

DECRETO N. 1274- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1893 

Cre'\ m:tis 1Pn batalhiio •le infanb.rh d9 gnartlrl.s nlcion:tes n:1. comarca. de 

~ • .Jo.i11 <1a H1J:t Yist.1.. no Esta•lo elo S. Paulo. 

O \'ice-Pre~idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
dect·eta : 

Artigo unico. Fica CI'eado na comarca de S. João da Boa~ 
Vistn, no E~tado de S. Paulo, 111<\ÍS um batalhão de infantaria, 
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de quatro companhias e a designação de 176", que se comporá 
dos guardas nacionaes qualificados no município da Vargem 
Grande; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 17 de fevereiro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIA:-ro PEIXOTO. 

Fern-:~ndo Lobo . 

DECRETO N. 1275- DE l7 DE FEVERElltO DE 1893 

D<i nova. organisação ú. Guarda 'Xacionnllln comarca. de S. Jost~ dos Campos, 

no Estado de S. Paulo 

O Vice-Prosi(lente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo uniro. A Guarda Nacional da com~rca de S. José dos 
Campos, no E~tado de S. Paulo, se compol'a do actual 16" batalhão 
de infantaria do serviço activo, do 175• do mesmo serviço, ora 
croado, da 6" secção da reserva, elevaria a batalhão sob n. 88, 
to(los com quatro companhias cada um, e do reg-imento de caval
laria, com igual numero (1e e3quadrões e a destgnação do 74•, os 
quaes so organisarão com os guardas qualificados nos districtos 
d~t mesma comarca; Revogadas as disposições em contrar!o. 

Capital Federal, 17 de fevereiro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DEC~I~TO N. 1276- DE l7 DE FEVEREIRO DE 1893 

Dá nova organl"in~ã~l :i Guarda Nacionnl fla comarctt. de Novn. Friburgo, no 

Estado do Rio de Janeiro. 

O Vice-Presidente dlt Republic:t dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. 1. o A Guarda Nacional da comarM ·de Nova Friburgo, 
no Estado do Rio de Janeiro, se compora dos actuaes, 14°, 15" e 
16° batalhões de infantaria, reduzidos a quatro companhias cada 
um, 2• e 3a secções da reserva, ora elevadas a batalhões, com 
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quatro companhias cad<t um e as desigmÇõe& de 25°, e 26° e mais 
tres batalhões de inrantaria com as desi~;nações de 53•, 54° e 
55'', e um r li to da reserva, sob o n. 27, igualmente com quatro 
companhhs cada um. 

Art. 2. • Revogam-se as disposiçües em contrario. 
Capital Federal, 17 de fevereiro rle 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ji'ernando Lobo. 

DECRETO N. 1277 -DE 17 DE Ff.\"EllEHW DI·; 1893 

C'1·,~:1. lll:li~ n:u h1l·dlti•l 1le in<;,ntaria •I•) "·~~·•·i·:·) acth·o e ontrn da reserva cle 

gTI:IrLb~ u:u~inn;·~s !la C•Jinar•·n. tl:\ t.lrnuja, Ild E"t:l'lo 1}q Cearú. 

U \"ice-Presidente da ItepulJlica dos Esta•los Unidos rlo Brazil 
l"C>Sol nl rlccretar: 

Aeti·~o nni·~o. FiPnm crcados na comarc>t da Granja, no Estado 
•lo CParú. mais um hatalhiio de inf,cnl:lria de gnardas nncionaes 
do ~eJ"\'ic;o acti\'·1. eo•n ']llati\1 ellmp.mhin:; e a design·cçilo de 
\I :i·•. ,, 11111 J.aL1\hiio dll seniço <la reserva, com igual nn:llern de 
''"lll[l'llhia,; c a de~ig-Iwç<io de .n·•, n,; qn:ce~ seni.o organisnllos 
com n.; g·u:•rdn,; rptaliliea•Jo.; no;:; di::'tl'ido,; •h r.,feri•la c~omarca; 
I"<'Yo;,:-:t>la~ u:; ·lhpo::'iço~~ em e•mti'ili'Ío. 

G:tpital Federill, 17 •le fc•vereiro tle 1l-l9:J, 5" 1ht Republica. 

FLültiA::-.iol PEIXOTO. 

Fanrmrlo Lobo. 

DEC!{ETO N. 127X -DF. 17 DF. FEVEltE!Wl ]IE 189:1 

Cr•t•:• rn:d~ d!ln~ hab.lli•~'I'S de inLub.ri:l d•1 s••rvi1;o activn e um dn. re8erv·~ de 

g-n:trchs tr~ci·Jn:tes nrt C•)~lHtrca du Crat11, no Esta.Jo do C'·:1r~í.. 

O Vice-Presidente da RepnlJlica rios Estados Unidos do Br-tzil 
re~o!Ye tlecretar: 

Artig-o unico. Ficam cre::1dos n:1 comarca do Grato no I<:~hrlo 
rio Co:li',I, mais dons bata\ hõe:; do i u fanta l"ia do ser;·iço :wt!vo, 
Clllll qnatn~ C•llll}•anhi:ts ea·la um o as designn~'Ües de\]\"·~ 1\2'', o 
um b;t l<dhan cl? 8et"\:!Ço r!:t reserva, eom igual numero de com
panluas e a des1g-naçao de 42°, o:; quaes sorão organba<los com 
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os guardas nacionaes qualificados nos districtos da mesma co
marca; revogadas as disposições em cuntrario. 

Capital Federal, 17 de fevereiro de 1893, 5• da Republic~t. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fet"riat1do Lobo. 

DECRETO N. 1279- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1893 

Crea mais um hn.talhão de infantaria do serviço activo e outro dn. reserva de 

guardas nacionaes na comarca de Icô, no Estado do Ce:tr(t. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unirlos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Ficam m·eados na comarC>\ de Icó, no EsttH!o do 
Ceará. mais um batalhão de infantaria do :>erviço activo, com 
quatro companhias e a designação de 110°, e um batalhão 1lo ser
viço lia reserva, com igual numero de companhias e a designação 
de 41 o, os rruaes serão organ i::; a dos com os guardas nacionaes 
qnali!lcados nos municípios do Pereiro e Iracema, pertencentes 
á referida comarca; revogadas as disposio;:ões em contrario. 

Capital F e lm'al, l7 de fevereiro do 1893, 5• da ltcpuhlica. 

FLORIANO l'EIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1280- DE 17 DE FEVEREIRO DI~ 189.) 

Crea um regimento de cavallaria de guardaR nacionaes na comarca de Qnixe

ramobim, no Estado Jo Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Quixeramobim, no 
Estado do Ccnt'il, um regimento do cavallaria de gnaril:1S naeio
nacs, com rru:ttro esquadrões e a dosignação rlo 28", o qual D0I'it 
organisado com os guardas qualiíicados no municipio de Ql!ixadá, 
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pertencente t~ referida comarca; revogadas as disposições err~ 
contrario. 1 

Capital Federal, 17 de fevereiro de 1893, 5• (la Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F e mando Lobo. 

<AAAF~ 

DECRETO N. 12fll- !JE 17 DI~ FEVEREIRO DE 1803 

Crert. mni~ 11·n b:1.tnlhão do infant:lr:a d·) ~,!·vic-o activo de guardn!l nacion:\f'!-: 

Jl:\ C01llarca r]q J:tr•liitl. Il'l I·:<.;Lad<1 tlo c~ar(t, 

O \ icf'-Prcsidente d:t Itepnhlic:t •lo'l Esla•llls Unidos do Bra7.il 
rc~ul 1 e decretar: 

Artigo nnico. Fica croado na collHtrca do Jar•lim, no Estado 
do Ceat·á. mais um batalhão 1le infantaria do servi-:o activo, com 
qn'l.ll'o companhias e a dosignaç:to •le 114", o qual se organisará 
com os guarclas qualificados no districto de Milagres, pertencente 
á referida comarca; revogad,ts as •lisposi,;ües em contrario. 

Capital Fotlera1, 17 de fovureit•o tle IS'JJ, 5° da Repub!ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ferna11rlo Lobo. 

og ;!UHO N. 1282- DE 17 11E FRVEREIRO DE 1893 

Cre't mais um batalhão de infantaria (le gnn.r•lns nacionne9 na comarca de 

Ass;-.r ~, n•1 Esta•!·) d·1 Ceará. 

O Vice-Presidente da Ropub1ica dos E~tados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica, crea•lo na, comarca de Assaré, no Estado 
do Ceara, nnis um batalhão rle infantaria do serviço activo, 
com fJU:t!ro companhias e a desig-na<;ão •lo 108", o qual se orga
nis::mi com os gnardas nacionaes qualificados no município de 
Araripe, fpei·tencente it referi•la comarca; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Capital Federal, 17 de fevereiro de 1893, 5° da Repnhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Femorulo Lobo. 
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DECRETO N. 1283- DE 17 DI'; FEVEREIRO DE 1893 

Cren mais um batnlhiio de infantnria de guardns nacionaes elo serviço activo 
na comarca de Propriá, no Estado de Rergipe. 

O Vice-Presirlente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarc,, do Propriá, no Estado 
de Sergipe, mais um batalhão de infantaria de guardas nacio
naos do serviço activo, com quatro companhias e a desi"'nação 
de 53°, o qual será organisado com os guardas qualifica1los nos 
districtos tla mesma comarca ; re\'ogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 17 de fevereiro do 1893, 5° da Ropulolic:1. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nandtJ Lobo. 

oEcRgro N. 1284 - m~ 17 oE FI,vErrEuw nE 1893 

D:i nov:-L orgnnisnção á Guarda Nacional da comnrc:t ela Faxina, no Estado 1lo 
S. Paulo. 

O Vice-Pt•esidente da Republica dos Estados Unitlos do Drazil 
decreta: 

Artigo unico. A Guarda Nacional da comarca da Faxina, no 
Estado 1le S. Paulo, file comporá dos ar.tuaes 48° e ·19" batalhões 
de infantaria do serviço activo o do do n. 174 do mesmo serviço, 
ora crendo, e da 22• secção da reserva, ora elevada a batalhão 
soiJ n. 87, todos com quatro companhias cruh um, e dous regi
mentos de cavallaria, com quatro esquadrões C<tda. um e as desi
gnações de 72° e 73", os quaes se ot•ganisa!'fío com os guardas 
qualificados nos districtos da mesma. comarca ; revogadas as 
disposiçõe3 em contrario. 

Capital Federal, 17de fevereiro:de 1893,5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

· Fernando Lobo . 
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DECRETOIN. 1285- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1893 

Crea mais um hatalhão de infantaria de guardas :nacionaes do serviço nctlvo 

nn comarca <l" Icó, no I<:stado do Ceari. 

O Vice-Presidente da Republíca cloc Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de lcó, no Estado do 
Ceará, mais um batalhão de infanb!'ia de guardas nacionaes do 
serviço activo, com quatro comp:tnltias e a designação de 109°, o 
qual sei'á organisado com os guardas qualificados no município 
de Varzea Alegre, pertoncünte á referida comarca; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 17 de fevereiro •le 18\rl, 5° da Republica. 

FLORIA~O PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1286 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1893 

Apprnva o re~'tlnmento rla. Cnrnpanhia Docas r]p ::.:antos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve approvar o regulamento da Companhia Docas de Santos, 
que a este acompanha, assignado pelo l\linistro de Estado dos 
Neg•)cio:; da Fazenda. 

Capital Federal, 17 de fevereiro de 18'.)3, 5° da Republica. 

FLORIAMO PEIXOTO. 

Ser:redello Corria. 

Regulamento da Companhia Docas de Santos, a que 
se; refere o decreto n. 1286 de 17 de fevereiro 
de 1893, 

A: t. t.o A Companhia Docas de Santos, de accordo com o de
torminn•lo na lei n. 1746 ele 13 de outubro •le 1869, gosará, para 
os ~'IH estaldecimentos, de todos os favores concedidos por lei 
aos; ~·11tazcn,; alfnn•lc;;<~uo,; e entrepostos. 

Al-t. ~." Além <los deveres que lhe incumbem pelo presente 
regulamento, a companhia fica sujeita a todas as re:;poní!abili-
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dades. obrigações e onus e3tabelecidos nas leis e regulamentos 
fiscaes, para os armazens alfandegados e entrepostos. 

Art. 3.• Compete aó inspector Lla Alfandega de Santos resol
ver sobre todos os casos de cnnfiicto que occorrerem entre os em
pregados da mesma repartição e os da companhia, em objecto 
de serviço. 

A escolb11 dos empregados da companhia serà feita ole ac•\H'do 
com o inspector t!a Alfanàega, que podara, quar.~o j;::g~.t· con
veniente ao;; interos:;es tlscaes, exigir lt suspensão ou a dem:,são 
de qualquer dos mesmos empregados. 

Art. 4.• A entrada nos estabelecimentos da companhia 'ierh 
permittida somente ás pessoas que estiverem nos C<lSos meneio
nados nos regulamentos da Alfandega. 

Art. 5.• A descarga das merca.dorias se etrectnarà sempr:' em 
presença do capitão do navio ou do seu preposto, de um em'lre
gado da Alfandega e do conferente da companhia. 

Art. 6.• Nos armazens da companhia poderão ser depositadas 
não só as mercadorias constantes da tabe11a H, como quae,''Juer 
outras que o inspector da Alfandeo-a designar. 

Art. 7. o Os livros de registro dos armazens serão rubricados 
pela Inspectoria da Alfandega, ou por delegado seu, e constituii,ão 
documentos decisivos para emissão de garantes (warrants) e todos 
os outros serviços feitos nos mesmos armazens. 

Art. 8.• As folhas de descarga tomadas pelos empregados tia 
Alfandega e por elles assignadas, juntamente com os capitães de 
navios, serão, depois de conferidas, assignadas tambem pelo tlel 
do armazem da companhia e rubricadas pelo representante da 
mesma, e constituirão documentos decisivos para todas as ques
tões que se suscitarem sobre a responsabilidade da comp:mhia 
pelos volumes mencionados nas sobreditas folhas de descarga, e 
para todas as reclamações quer dos negociantes, quer dos consi
gnatarios ou capitães dos navios. 

Art. 9. o A abertura dos volumes, a mudança de envoltorios 
e ·a extracção de amostras, não por lerão ser feitas sem ordem do 
inspector da Alfandega. 

Art. 10. São considerados postos tlscaes, para embarque e des
embarque de mercrtdorias, os estalJelecimento3 custeados pela 
companhia e a que se referem as concessões em vigor. 

Art. ll. A emissão e todo o serviço dos garantes (warmnts) 
serão feitos de conformidade com o dec1·eto n. 4450 de 8 de ja
neiro de 1870, e arts. 251 a 257 da Consolidação das Leis das Al
fandegas. 

Art. 12. Nenhuma embarcação atracará ao caes sem prévia 
licença da Alfandega. 

Exhibida a licença, a companhia designará o logar da atracação, 
tendo em vista o armazem onde hajam de ser descarregadas as 
mercadorias. 

Art. 13. A Alfandega não dará livre pratica a nenhuma em
barcação sem que prove estar quite com a companhia pelas 
taxas de atracação, carga e descarga. 
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Art. 14. O serviço de carga e descarga de mercadol'ias e o do 
sou recolhimento aos armazens da companhia será feito de sol a 
sol, o o expediente de sabida das mercadorias recolhidas aos 
armazens, ás horas que o inspector d~t Alfandega determinar. 

Em c \SOS extraordinarios, c com permissão do inspector da 
Alfan<lega, po ler-se-hêt f::tzer o serviço de carga e desca1•ga e 
remoção de mercadorias do caos, it noite, cobrando-se as taxas 
correspondentes ao serviço feito, em dobro. 

Art. 15. Todos os despnchos de mercadol'ias deposilítltlas nos es
tabelocirnontos da companhia, on feitos sobre agna, o que tenham 
de trausitnr pelos mesmos, serão feitos em tres vias, afim de 
ser mt terceira via calculndns as tuas devidas á companhia. 

A Alfandeg-a não darit li no transito ás mercadorias, sem que 
a,; mesmas estejam rtnitcs com a C'"llllpll.nhia. 

]\;•Jnhnmlt mercadoria porlerá s:t hit· do:> armazens da companhia, 
som rlcspacho tia A I fanrlega n p:1ga m·mto •los rospocti vos direitos. 

,\J't. IG. A tercl)ira via •lo dcspacllo, rlc que trata o mtigo an
tocorlent<', tlt>pois rio rubrica•h pelo conferente da Allandcga a 
quem houver sido distrilmirla a primeira vh, para a respectiva 
conferonci:1 do sahida, suhstitni!'à para todos os eiTeitos legaes o 
bilhoto ou ordem a que se t'cfot'Cill os arts. 2~0 e 540 d:o, Consoli
dnçti<J. 

Art. li. As mercadorias dcscarro.zvdas no caes, que não forem 
rdirn.das no prazo do 48 hor<1~, serão con~ide!'adas armazenadas 
o sujeitas:\~ t1xas do arm•tz•magem e capatazias. 

Art. 18. Sem prcjltizo das rli.~posições contidas na secçã.o 2•, 
cap. 2° do tit. 5° da Cuasolidac•7tJ d"s Leis das .llfawlegas, a po-
1L:b interna tios estahclocimcntos d t companhia lhe pertencerá, 
c para fJ 110 srja cfre :ti •·a lic:c a companhia autorisa•la a, no re
gulamento rJUO par.1 es~e tim oxpr~tlit-, impôr multas iguaes as es
tabolel"irl:ts nos r.;gn!.tmonto~ ol IS Capitaui<ts dos portos o nos 
das ,\lfandt3g<~s. 

Dc•sta,; m•tltas t•Jt'iio a,; ]l:tt'k,; rccur~o para o inspcctor da 
Al!ltmlc::r•l. 

Art. 'f\1. A compnnhi:t sot·á representada por seus directores 
on por prcpt>stos, legalmente lmbtlitados. 

Art. 20. Pelos serviços prost:1Llos em seus estabelecimentos 
a companhia perceberá. as taxas estabelecidas em suas conces
sões, qne são as dos decretos ns. 0079 do 12 de julho de 1888 e 
1Ui2 do 5 de outubro de 1802, c avisos ns. 159 de 14 do junho, 
20r, de 4 de agosto o 212 de 8 de agosto do 1892, do Minis
teria da Inrlustria, Viação o Obras Publicas, e n. 30 de 28 de 
julho do 1892, do Ministerio d:1 Fazenda. 

Est:rs taxas são : 
Pol' dia e por meh'o linear de caos ocoupado por na-

vios n \'npor .•...•........•......... , ..•..•....•..• 
l'or tlia o pot' metJ·o linoar do caos occupado por 

n:n-iu . .; quo nilo sr·j:-~m movidos n vapor •...... , .... , .• 
Pela carg-:t c descarga tio mercadorias e quaesquer 

generos, no caos, por kilogramma, , , ••. , • , •. , •••.... 

$700 

$500 

$001,5 
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A armazenagem e capatazias que não for cobrada pela Al
fandega e pertencer á companhia, será cobrada de accordo com 
as que estão ou forem adoptadas para a Alfandega de Santos. 

As mercadorias que não forem retiradas do caes de
pois da descarga e houverem de ser armazenadas em 
armazens externos da compimhia, pagarão mais a 
tan supplement;w rlP t1""""-! '. 1•0r tonelaua....... 8$000 

São livres de quall!Utll' taxa a carga e descarga das bagagens 
de immigrantes, das malas do Correio e a atracação de botes, 
escalares e outras embarcações miudns, de qualquer systernl.l, 
que pertencerem a navios em carga e descarga. 

Art. 21. Qualquer alteração no presente regulamento não 
poderá ser posta em execução antes de approvada pelo 1\linis
terio da Fazenda. 

Capital Federal, 17 de fevereiro de 1893.-Serzedello Con·êa. 

DECRETO N. 1287- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1893 

Approva e manda executar o regulamento sobre a vetHla dos bilhetes 
das lotüriDs estado:ws no Districto Fedoral. 

O Vice-Presidente rla. Repul.Jlica dos Estados Uniuos do Brazil, 
para execução do art. 3° da lei n. 126 A ue 21 do novembro de 
1892, decreta: 

Art. !. o E' permittida a veLeta, no Districto Federal, dos bi
lhetes Lias lotel'ias dos Estar los federados, autorisadas pelos respe
ctivos governos, ou sejam extrahidas na Capital Federal on nos 
mesmos Estados, comtanto que se satisfaçam as condições esta
tuídas ne3to regulamento, emanadas do art. 3• da lei n. 126 A, 
de 21 do novembro de 1892 e do decreto n. 277 B, de 22 de março 
do 1890, na parte não alterada. 

Art. 2.• Não podem ser expostos á. venda na Capital Federal 
os bilhetes dos Estados, em quanto os thesoureiros, contractadores 
ou agentes não tiverem preenchido as seguintes formalidades: 

I •, registrat• na repartição fiscal das loterias do Districto Fe
deral : a) c:ópia authentica da lei estadoal que houver concedido 
ou autorisado a loteria; b) cópia authentic:t do plano appro
vado, si não estiver incorporado na lei ; c) o contracto ou cópia 
authentica do mesmo, quando o houver celebrado para a extra
cção ; d) documento de responsabilidade do Estado pnra o eiTe
ctivo pagamento dos premies sorteados o dos bilhetes vendidos 
r:~nando não so levar a eiTeito o sorteio ; 

2", prestar finnça que será. de 50:000$ para as loterias, cujo 
c~pital for inferior a 300:000$, e de 80:000$, quando for supe
rwr; 
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3•, recolher a importancia dos impostos, a saber: a) de 15 "/o, 
de accordo com as lei~ em vigor; b) de 2 •f o, creado pela lei de 
21 de novembro de 18 2, art. 1°: c) sello de 165 réis por bi
lh·~t.o, conforme o •mm8ro do» mw tig-ur;trem de inteiros, qual
quer· rJne sej;t o seu valor e a ~uiJo\iYbão quP. o plano contiver. 

§ 1.• A C<lUÇão consi-;tir·á ou C'lll lll<Je•la conente, ou em r~po
liee~. lett·;~s hypothe\:at·in~ c· o'ltt'os titulo.; antoris:ulo~ por lei, 
c:J:St...t vn~lc• a CfJ:;•-;·t,, (lu di l. 

§ 2." O :;ello de lC5 rei~ 1111r bilhete c o novo impost.o do 2"/o 
poder·:lo ser pago~ e nt'l'··<·ad u!ns lia cnm1•etente re)'al'tição lcde
ralno Est:u\0 onde S() extt·.• h i: . : hle1 i:1-. 

~ ::\." n oi•• 1:1 "/ .. porll't'Ú d<l n;l',:!llo morlo ser p:tgo na repar
tição l'•·•lcml do l•};t;ulo quando o liwsoureiro, contractador ou 
agcnt•J for· pe:;:;o;\ csl<tloelecid•t o residente no Estado, quando lt 
iltlpreso:ão e distril>niç:'lo <.lo~ Lilhetes se t1zer no Estado, e o nu
m<JI'O rle bilhetes a vender- se no Districto Fedcr;tl foi' menor 
do t[Ue o dos destinarlo~ ao h•;tf'ego no Estado. 

i:i 4.'' Quando, porem, os 15 ", .. tenh;tm de reverter em beneficio 
de casas de C<tt•illade, csta!,elecimentos pios e de instrucçiio pri
mnria, a:-;sim como nas loterias que l'orem extrahidas no Districto 
Fedem!, ou cujos thesoureiros, contracta<lores ou agentes nelle 
reside•n, o não se derem as c:rcnmstancias do paragrapho antece
dente, serão pagos 110 The~ouro Federal, que os restituirá logo 
tjue foro)IU rcclamatios pela parte IJenefieiada. 

Art. 3. 0 O registro será precedido de rigoroso exame tios rlo
cnrnentos exigidos por lei. 

Nãq poderá ser registrada pam a venda de bilhetes no Dístri· 
cto Fetit>;·al a loterb em cuj~t concr)s~ão on eontracto tenha ha
Yirlo preterição das disposições •las leis re!iJrentes ao assumpto, 
ou em f[ll•J houver estipul:v;:'lo rh •pml resulte re•Jucçiio. por mí
nima f[UOJ sejn, do henetl<~io con ~n;.;t·atlo n:tf[tle lln' leis. 

Neste c;tso, o liscal tl:1s loterias tleYe commnnicar o facto ao 
:\lini~t··rio tia Fazenda, para r1ne este o aprc~ente ao governo do 
Estado que houver feito a couce~são. 

Art. 4." Para o registro da loteria será computtulo o capital 
na totalidade de cada concessà•J, tleclarando-se o numero das Iate
rias e d<~s series, quando as houver. 

A caução, porém, é relativa a cada loteria, ainda f[Ue dividida 
por series, e emquanto esti\·er intacta potlerá passar de umas 
para outras sem tlepe11dencia de formalidades. 

A quem requerer o registro •lar·se-lta gratuitamente certidão, 
logo que estejam preenchidas as condições do art. 2•, n. 2, fa
zendo-se menção de tutlo. 

Art. 5. • Não se permittirá que sejam ex postos bilhetes á venda, 
sem que estejam arrecadados os impostos; estes não serão acceito;;; 
sem prova de ter sitio etrectuada a caução, a qual sómente poderá 
se1' prestada mediante guia paosada pela repartição fiscal tln~ 
loteria;o do Districto Federal, assiguada ou visada pelo fiscal. 

Art. 6. '' Quando não se ell'ectuar o pagamento das multas 
dentro de tres dias, co11tados da imposição ou decisão do recurso, 
si o houver, a importancia sahirà da canção, e ficarà por esse facto 
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interrompida a licença para a extracção da loteria ou sorteio da. 
seria, até que seja reforçada a caução com a quantia igual à que 
tiver sahido della. 

Art •. 7 ,o As loterias, cujos bilhetes tiverem de ser vendidos no 
Districto Federal, il~am sujeitas á ordem em que se acharem in
scriptas ou registradas, assignando-lhes o fiscal a data e hora 
em que deva-se proceder a sorteio, de accordo com os respectivos 
thesoureiros, contractadores ou agentes; tendo em vista a con
dição essencial de não as collocar em dia em que tenham de ser 
extrahidas as loterias ordinarias annuaes desta Capital, não as 
preterindo, nem as prejudicando as d;t Santa Casa da .Miseri· 
cordia e estabelecimentos annexos, do Montepio dos Servidores do 
Estado e dos Institutos dos Meninos Cegos e dos Surdos-Mudos, 
garantidos pelo art. 14 da lei n. 3348 de 20 de outubro de 1887. 

Só em relação ás loterias dos Estados poderá haver sorteio de 
mais de urna em um dia. 

Art. 8. o E' prohibido annunciar a serie com os algarismos da to· 
talidade da loteria. Cada serie deve ser annunciada por sua 
justa importancia. 

O annuncio c" mo o bilhete deve indicar o dia e a hora do sor
teio, e, chegada est~, não poderá continuar exposto á venda lJilhete 
alg:tm da loteria ou seria a extrahir-se. 

Art. 9. 0 Além das listas alfixadas logo após a extracção ou 
publicadas pela imprensa por communicação telegraphica, será 
feita a publicação pelos jornaes, com a assignatura do thesou
reiro, contractador ou agente, logo que receba a confirmação 
da lista por via postal. 

Art. lO. Por consideração alguma serít recusado ou adiado pa
gamento do premio quando apresentado o bilhete a que a sorte o 
houver dado, ainda que por erro ou engano dacommunicação tele
graphica tenha sido o mesmo premio indevidamente pago a outro. 

Art. li. Quando, tendo deixado de ser pagos os premios ou 
de ser etrectuado o sorteio annunciado, o Governo do Estado a 
que pertence a loteria houver providenciado fazendo etrectivo o 
pagamento dos premios ou dos bilhetes vendidos no Districto 
Feder'\!, o Ministerio da Fazenda entregará para completar a 
quantia necessaria on a caução, si estiver intacta, ou o restante 
della, podendo fazel-o em dinheiro pelas cotações do dia, si a 
caução consistir em títulos e assim convier. Nesses casos, não 
será mais permitti<lo sorteio de tal loteria. 

Art. 12. Dadas as emergencias do artigo precedente, poderá o 
Ministerio da I<'azend<~ encarregar do pagamento o thesourelr'o 
das loterias da Capital Federal, mórmente si o Governo do Estado 
a que pertencer a loteria o requisitar. 

Por esse serviço será abonada a gratificação da I 0 /o da im
portancia que for paga. 

Art. 13. A' repartição fiscal das loterias no Districto Federal 
incumbe: 

1°, inscrever em livro especial a data em que lhe forem apre
sentados os documentos de que trata o n. I• do art. 2°, com o 
extracto do que se contiver nelles ; 
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2°, o.rchivar os ditos documentos no registro a seu cargo ; 
3°, annotar em protocollo especial as guias de que trata o art. 5°, 

mencionando as respectivas importancias e a data em que 
tiverem sido recolhidas ao Thesouro Federal ; 

4°, fazer no mesmo prot()collo todas as declarações relativas ás 
occurr·encias de c:CJ.da loteria, começando pela effectividade da 
caução e pagamento dos impostos ; 

5°, fornecer a certidão do registro, nos termos do art. 4° ; 
6°, fazer apprahensão dos bilhetes de ioterias estacloaes ex

postos em c0ntravençii.o ús disposiç.ões deste regulamento; 
7", impedir, pelos meios !e;;;a.es ao seu alcance, ou medL:cnte 

requisição ás autoridades competentes, a entrada e venda no 
Districto Federal, de Lilhetes de loterias estrangeiras, e appre
hendel-os onde os encontrar ; 

8°, impôr as multas indic,1das neste regulamento ; 
9°, fazer lavrar os autos ou termos de apprehensão e multas ; 
lO, as~istir a todos os sorteios de loterias que se operarem 

nesta Capital, fixando e publicando previamente o logar onde 
se procederil. á extracção, de confúrmidade com o art. 7° ; 

11, delegar ao seu ajud<mte a assistencia ao sorteio, quando 
houver mais de um no mesmo dia ; 

12, dirigir e regular o processo dos sorteios, tendo sempre em 
consideração a brevidade da operação e a garantia do direito das 
partes; 

13, communicar ao Ministerio da Fazenda e ao chefe de 
policia, quando deste dependerem as providencias, todas as 
infracções do presente regulamento; · 

14, suggerir ao Ministerio da. Fazenda todos os alvitres e 
solicitar as providencias que parecerem convenientes para 
correctivo de abusos e plena garantia da execução da lei ; 

15, relatar nos dous primeiros mezes de cada anno as occurren
cias do anterior, com as observações que a pratica aconselhar. 

Art. 14. O fiscal e seu ajudante perceberão os vencimentos 
determinados pelo § 2° do ;lrt. 3° da lei n. 125 A de 21 de 
novembro de 1892. 

Si as exigencias do serviço impuzerem a necessidade de mais 
empregados na rep~n·tição, o i\Iinisterio da Fazenda proverá por 
acto especial, que se1·a submettido :1 approvacão do Poder 
Legislativo. 

Art. 15. O fiscal e seu ~,jadante, como qualquer outro err..
pregado da repartição fiscai, niio poderão accumular outr::s 
funcções l)Ublicas. 

Art. 16-. Consideram-se infractores das disposições legaes : 
lo, os thesoureirf>s, contractador·es ou agentes de loterias 

estadoaes que venderem ;:m annun;;iarem :1 vend:t, pagarem 
premies, ou fizerem qutJlquer ontra operação relativa ~' bilhetes 
de loteria, sem terem ollservado os requisitos do art. 2° e o 
que está prescripto nos arts. 6° a 10; 

2•, as pessoas, que passarem taes bilhetes, offerec:;ndo-CJs it 
venda, ou de qualquer motlo fizerem delles objecto de nego~i0 
em contravenção aos mes!:J.OS artigos; 
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3<>, as que os venderem de loterias não anounciatlas llf• fórma 
da lei ; 

4", as que receberem bilhetes de loteria<; estr.~ngeiras; as que 
os venderem por conttL propria ou alheia, e as que os com
prarem. 

,\rt. li. H os casos tle contrave::ção, o lbcalthts loterhts imporà 
as multas pelo n:odo seguinte : . 

§ 1.• Aos the~üureiros, contractadores ou agentes de lot~riaS 
.:,stadoaes rJllC iuconerem na falta de oiJservancia tia:; t!isi·o~Içõr,s 
do art. 2•, multa de I :000$000 ; 

Aos mes1uos, quando inrringirem os arts. 'i" ou go, multa rle 
500~000; 

QÚando infl'ingirem o art. !IJ, multa de 300$000; 
Si a inf!'acção for· do art. 9', multa tle 100$!00. 
~ 2. o As pessoas que infriugirem a disposh;ão do n. 2 do 

art. !G, multa de 200:'; e parda dos bilhetes. Na reincidencia, 
mult:L de 401!::5, e assim· por deante, até I :OOO.SOOO. . 

§ 3. o Aos iufractores do n. 4 do art. !G, perda dos vil h e to:.; e 
multa correspondente ao valor dos mesmos. 

Art. 18. Aos contraventores rio at·t. \O não seri permittirlo 
P-ontinu a·ont tto exercid·) das funcçõc:; atd f!Ue seja p~go o premio 
devido ao portador do bilhete. 

Art. 19. 0,; liilh:tes apprehendi:los serão recolhidos, s11J a 
guarda da liscalisaç'io das loterhs, em involucros lacr,tdos com 
todas as declarações necessarias, e conservados até tina! jnlga
mcmto da contravenção, sendo então inciuer:ttlos o,; não pr-e
mi::rlos. 

,\rt. 20. Per tcnccrá ao appreltcnsor m~Ctad'} elos prcmi:ls por
veutnr:t obtidos pelos bilhetes :lJlprehdtdido:;, o mdade '?<IS 
mnlt,1s em rpt'l incorrerem os infcactore.>, sendo o resto recnlludo 
ao Thesom·o Fur.leral e escriptur<t~!o como receita eventual da 
União. 

1\rt. 2!. Além do f!UC está determinado no;; ns. G e 7 rio 
arl. 1::. iueiiJiliJe a apprehensiln aos Ji.;cacs do imposto do con
snuw rio fumo, a" th •:;om·ei1·o das loterias da Capital Fedoml e 
ao~ S'lllS agentes e ú,; ant•Jri•larlc~ polb:tc!" de rJIWlqner c,,te
gOJ·ia, que f•,go communicarão ú rep:u·' i~·ilo Ji~c 1], para o~ tliJ~ 
conveniente.;. 

Art. ?2. O~ termos de appreltcn:;ão c mnltns serão lirmatlos 
Jl-'las tnstr.,mimhas pl'oscnciaes, qnuHio as houver· e se prost t
l'em, c•msign:wdo os valores e numeração dos bilhetes, a loteria 
on seric a, f[Ue pêrt.•ncerem, os nomes tio infractor e do appro
hcn:-;oJ•, o tu•lo nw.is quanto convenlm a um documento de co!;
tra vençilo. 

~ l. o Quantlo não houver testemnnlns ou esbs não S) pre
sbu·em a ass1gnar o auto, não se admittirit contest,ção soiJre o 
que ollo contiver. 

!:i :!." N:1o poderão Hgumr como tostemnnl11s 03 gnaT<las ott 
<Jtme;,;quor JI"Ssoas do serviço que estiver incumbido :to.-; func
••il)llai·ios investidos •hL faculdade da appi"ehensão . 

. \rt. :::;. Nib será admittida no Districto Feder,\! a venda de 
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loteria que tenha deixado de fazer sorteio annuncíado, que não 
tenha pago os premíos opportunamente, que tenha incorrido em 
multa em cada extracção, ou em mais de uma multa em um 
.sorteio. 

Art. 24. Para o processo da contravenção, nos casos em que 
elle se tome necessario, e competente o pretor do tlistricto em 
que se der a appr<)hensão. 

A eontravenção do art. 2°, o recebimento e venda de bilhetes 
de loterias estrangeiras, a venda de bilhetes de loterias depois 
da hora annunciada para a extracção, ou de bilhetes de loterias 
ou series ja extrahVlas ou ainda não annunciadas, serão actos 
equiparados aos de contrabando e processados como este. 

Art. 25. As loterias ou scries de loterias que nn, data da 
pniJlica<;ão deste regulamento se acharem annunciadas com dia 
lixado para o sorteio, podem continuar á venda e extrahir-se de 
conformidade com a legislação anterior, pagando, porém, desde 
logo o imposto de 2 "/o, cr·cu<!o pelo art. l" da lei de 21 de no
vembro de 1892. 

Ao mesmo pagamento estão obrigadas as que foram extrahidas 
desde o dia I de janeiro, em que entrou em execução aquella 
lei. 

Art. 2G. Das decisões do fiscal das loterias haverá recurso 
pnra o )!inistro da Fazenda, dentro em tres dias, contados da 
da ta da rlccisão, ouvido o fiscal, que respondera em 48 horas. 

Art. 27. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Fe•loral, li,].; f•)Vereiro de 18~)3, 5~ da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Con·êa. 

DECRETO N. 1288 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1893 

.\ pprovn. COJU nJo(lificaçiles os f'Stu<.los definitivos Jo prolq;ngn.mento da EstraU; 
de Ferl·o Oeste de :\li nas nos trechos com prehendic.los entre os kilometros i 
'' ·,n •I e llarra )Innsa par" Lavr:.s o 3<J e 130 de Lnvr:.s parn nnrrn l\Ians.o 

O Vice-Presidente da Republica, attendendo ao que requereu 
Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas, concessiouaria u 
prolongamento da sua linha ferrea a partir da estação de Perdõl 
de um lado nté á cidade de Catalão e do ouh·o até â Estrada é 
Fe1·ro Ccutral tlo Rrazíl, nos termos tlo decreto n. 862, de 16 ( 
outubro de 1890, resolve upprova.r os estudos detlnitivos f 
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mesmo prolongamento na parte que se refere aos trechos com
prehendidos eutre os kilometros 10 e 40 de Barra Mttnsa p1ra 
Lavras e 30 e 130 de Lavras para Barra Mansa; adaptado entre 
os kilometros 12. 721 e 27. 637 do 1• trecho mencionado o tt·açado 
que passa pela vi lia de Quatis e com as modificações indicadas a 
tinta azul nos referidos estudos que vão rubricados p~lo director 
geral da Directoria de Viação, e em virtutle das quaes a e:densiio 
do segundo trecho mencionado fica reduzida :J 9i1', 190. 

O Dr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, Ministro de Estado 
dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, assim o t\lça 
executar. 

Capital Federal, 17 de fevereiro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Limpo de Abreu. 

DECRETO N. 1289 - DE 21 DE FEYEREI!to DE IR!\;3 

Concede á Faculd:l.de l.~ivre de Direito do Estado de ~Iinrts ner.'l.~~- 11:1 r~·,r~Ha 

<1o nrt. 3lt do Codigo das disposiçüe;; eommuns ás institui•;,)e..; d·~ ensinn 

superior, o titulo de Fn.culdade Lh:re, Cf)IJ1 todr1~ os pri\-ilPgi•)S (~ g:ll':'!ntia..; de 
que gostt111 n~ f.:1.e11lda(les fed1!rnes. 

O Vice-Presillente da Republica dos Estados Cnidos <lo BI·azil, 
tendo rm vista o parecer do delegado do Governo Federal, t•esol v e 
conceder á Faculdade Livre de Direito do Est:1<lo Je Minas 
Geraes, de conformidade com o art. 311 do Codigo das disposi
ções communs ás instituições de ensino supBrior, npprovado por 
decreto n. 1159, de 3 de •lezembro de 1802, o titulo 1IB I?acnJ,ta•le 
Livre com todos os privilegios e garanti:ts de que g.Js 1m as fa
culdades t'elerass, ficando, porém, sujeita ás disposiçiie~ 1lo mosmo 
decreto. 

Capital Federctl, 21 de fevereiro de 1893, 5·• da RepuiJlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 
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Ah1·1~ :t.•) llinisterío da Industria, Viaçâ.=1 e Obras Puhlic,ns um cre11ito extra

ordi.n:l f'Í•l tle 2 .. n-,:550:~, no cnrJ't'lit·J eX•"'rdcio, pa1·~ :üteurlpr :·, ext~cu~:i.i.•l 

de di\-~J·sn~ servi':'ns. 

O Y!ce-Presidente da Repnhlim dos Estados Unidos tio Brnzil, 
te~do ouvido o Minbtro tios Negocios da lllllust!'ia, Viat:ão e 
Obras Publicas, e 

Reconhecendo IJUe o Congresso Nacionnl, discntimlo o votando 
a lei tle orçamento pnr<"t o exctcicio de 1893,1]ne tomou o n. l2G B 
de 21 de novembro •le 1892, em t·elação aos serviços a carg-o do 
l\1inbtel'io tios Nt>gocios da ln•lustria, Viação e OIJrns Publicas, 
deixara de incluir na totalidade rio credito petlido para- OlJras 
dher~as nos E~tados- a IJH<llllin de 471i:500S e X G00-0-0, que 
ao c:llnl,io médio do t:l ds. strdino,.; por I$ impottam em 11:086.'3, 
o que Jll?rfaz o total de 5!5:5'iG~UOO; 

ilecun!tccetH!o mais que, tomat.las as tlivcrsns :llldições de 
tlaspeza a utoris<tda pela nwsum vcrlm e confrontaria a sua 
imp(lr!ancia com o total consignado na citada lei, ver-itica-se ter 
h a v ido eng-ano do somm:t na importancia do 28:000$ par:1 1uenos; 

Hec-ollltec,;ndo a'nda quo na mesma lei não fôra consi!2·n,ulo 
credito inrlispens.tvel para pro~egnimento rla con~truct;fto rio 
pt·olt.n:!· :mcnt<l da 1-:~tt'<td!'l dt~ F<'l'l'O da Bahia, na itnpurt:!lwia 
.lê l.~'O!l:tl0(1~(101l: e 

lt"l'nnliP~<'Jido liiH!mente rpw a rpwntia <Ífl lll:OUO~. Gt>n:,; rn:11h 
n•t V•:rh<t- E\·<·ntna<"i- pat•:t <l·~~l''"WS exti·aordinal'ias e i'llJH'e
•·i,;ta,;, e <~S tle caraetet· t·Yentu<d, •' deticiente Jl<ll'a J'az•T 1ilce 
~ •!"~l'•'Z:h •les:-:t e,;pPcie jú cnn li<'cidns, c• •mo Sé'j;tm : quot:t 
para :nannte:J(':to ''" B•t,-e•u• •le t'U,Jioll lnternati<.nrtlc J'O!li' la 
1"·.--t :cti,,n ti e la l'~'''ii'·iet,j ;,,[,t<trielle, t~lll !Jet'JW, a <JlW está o 
nove!'llCi o:•rÍ_!.:·atlo e111 \ iilwle de ,1CCn!'dO CCllll :tS detuais polencias 
si;rnat;nia-; da i\Jn,·ençiio; ~nlarios do pessoal encart'<l.Z:ule> da 
c,~:s '1'\·;:ção c :1s~<?Ío do od itir·!o da Secretaria de E~tnrlo ;' gTatift
C<lÇÜ:J' lixada~ "'il J·c.~·nlamento pot• sul:stitni•;iio de funccionario~ 
lr>g-nlml'nte ÍlllJ•edidos, c OHtJ·a;:; 

Consider-ando os grave~ inconvenien~es moracs o pl'!'jnizos 
materiac~ rpw :li! vir'a:ll ao E:; ta do da suspensão t!B obras irnpor
tante5, pa.rto tias quaes em execnt;fto em virtwle de contractos 
leg-;tlmente ce!,-.hrado~. a cnjo cnnq)J'imento não ptitle o Governo 
!'a! ta r sem rptebra dos compromis,.;os contrahidos: 

lte,.;oh·e abrir ao Ministerio <los NPg-ocios da Industri:1, Viação 
e ohras ['niJ!h'as uu1 cre:lito t!e 2.4~J:í:53ti~. tln>;tinauo a •-ectilicar 
eng-ano.- e sanar omissões tfa,Jns na lei n. 12\i B, de 21 do novem
IJI'u de 1892, c IJIW será assim snlirlividido: 

8·1:0011;:-: destinados a eh~Yar a 770:0003 a verba n. 2 art. G" ._3 
appl iean,is a dt•spezas eventnaes do 1\linistcrifJ; 

J.()OI):()íJOS destinados a au:~·u1ontar a verl1a n. 13 do mesmo 
artigo, applica,·eis ils tlespews de roustruc<;iio tio prolong-amento 
ela Estrad:1 de Feno da Bahia; -
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487:500$ uostinados á cxecuc;iio <la~ obras do canal de r~cct"Sso 
do porto do Rio fJrande do Sul, no Esta·lo tl; me~:::o nome, 
incluirlos na consignação conce<lida para o ()o districto de portos 
maritimos, da verba- Obras divers~s nos Estatlos; e finalmente 

28:00DS de~tinados a rectificar o engano de sonumt verific:ul~ 
na pr•'Citada verba- Obras diver3as no;; Estados- art. 6" da, ler 
n. 126 B, de 21 de novembro tle 1892, •lemon,;tNdo na exposir:ão 
que a este acompanha. 

O Ministro do~ Negocios dll. Inclustria, Viaçii0 e Obr·as PnLlicas 
assim faça executar. 

Capital Fe:leral, 22 de fevereiro tb 189:J, 5" 1h Repnulica. 

FLOP.I.\XO PEIXrlTO. 

A .. P. Lim]•o de Aln·e•1. 

DECRETO N. 1291 - D8 22 DE IEYEI:Elr.O DE 18\13 

1~~~·Jl':Çani'-~ :1 c;l\nrdn. :\:1cionnl d:t ~n;1~:lrc~! ·> .\I:tc:"'.!l·:_ 11'1 l>·t:1rh d11 J~in 

rle .Jane .. ·o. 

O Vice-Prcsi:knto da I~ep1r'llica ,]. ·" E~t:1.do" t:ni.los tlü Bt;lzil 
t'csolve: 

Art. 1. o A (~uarda Nacional rb c"m:<rc:t ,]e Maca! li·,, no Estado 
rlo Rio ,le Janeit'<!, se comporá dos ndu<1es ~Y· e ]0° b.tb.lhiies 
~le inf<mtaria, r:.Jduzidos a qn:tt!'o companhias c·ula um, d<t 1" 
s0cçiin <la reserva, e lAvada a. b:üdhão, t;nnhem com quatro com
panhia,; e :1. desip·rwçiio de 28", 5'' regimento de cavallaria, com 
quntl'o fJ~rJua·lri'ícs, o de 1118is um r<·gim:;nto <1<3 '''tv:lll<•ria eom a 
-lesignnç;io de l9.o 

.\rt. 2. o Revogam-se as disposições em cou trario. 
Capital FedfJ!'['l, 22 rle fevereiro de 18\13, 5° ·la Republica. 

FLol~IA :-.10 I' EIXOTO, 

DECllETO N. 1291 A- DE 22 DE FEVEP.EI > 
D ·.• 

C:·r~a mais u·n h'lb~:tão de inütnla;_•i:-t de g''1'Uda.::. ll1("i•lnacs ll:t C•1líln.l'C'l de 

~- Felix Ur) Paraguas;;;;1':, no E.::.tnd•1 da Bahia. 

n Yice-Pr<•si<lcnte da Repui>Jica olos Esh•lo,: \'ni,los rlo Rr·azil 
decreta: 

Artigo unico. Fic<t creado nn. eomarc;t ,Je S. Felix tio Pam
guassti, no Esta•lo da. Bahia, mais um l:atalhão de infantaria, tle 
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quatro companhias e a designação de 139°, e que se comporá dos 
guardas nacionaes qualificados no município da Tapera; revoga
das as disposições em contrario. 

CGpital Federal, 22 de fevereiro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

llECilETO X. 1202 - PE 2·? 118 FEYEREIRO DE l8Q3. 

A h r.~ .1" ,\!ini-:tL't'i) ~..:~1 F~zea l' o cre lit'J r>xtr:\flrcliu'trio d~> <J'I:OüO:j p:nt\ n.s 
de'-'P''?.;1S •;•)ll) (I lll~t~J·i:tl dol rh,_•-.:.•1\lr•) F.•d''!'~l. ch Trihlll1'1l ck CüllklS e d:\S 

Dt•!e;...;aci:\:-:.. Fisc~~.~s. n'1 exerc:r~ .. ·k 1~0:;. 

O Yice-Presidente da H,<1pnl,!ica dos Estados Unidos rio Bt'azil: 
Considerando que !louve lacuna n<t. lei n. 126 B ele 21 de 

noYembro de 1892, deixan,lo rle con~ignar fundos p:tra as despe
zas com o material do Th'lSouro Feder<li, Tribunal de Contas e 
Delegacia-; Fis~r~cs, 'lo :\lini-;terio th Fazenda, c'lusignan<.lo, entre
tanto, a~ import:mr.ias Jwe·,ss·u·i;\S para o p:tgumonto do r·espe-
ctivo po;.;soal ; · 

Consitlel'antlo fJlli3 a re . .;p?diva lacuna tr·az t]csorp·ani;;aç[to ao 
serviço publico, pela impo~siiJi]i,!arlo rle fnnccionurem as allttdillas 
repartições ; 

Considerando que ao Governo cumpre, nos termos tlos §§ 3" e 
4" do art. 4° da lei n. 589 de Q tle s·Jtembro de I 850, JH'OVel' os 
meios matel'iacs para qnc não sejam paraly5ados os serviços a 
carg-o das mc,;mas repat·tiçõ~s; o 

l's<ndo da facultlade que lhe foi conferida no art. 8° da lei 
n. 126 B de 21 tle novembro do 1802, o tendo em vista o que 
uispCíe o art. 3:3 do decreto n. I 166 ele 17 de dezembro do mesmo 
auno: 

Resolve abrir ao l\1inbkrio d<t Fazenda o ct'edito extraordina
rio de 90:000~, sen,Jo: par.t as desp,,zas com o material do 
Thesouro Feder11.l 55:000::;, com o do Tríbunul de Contas 20:000$, 
e com os das Delegacias Fiscaes 24 :OJ0$000. 

O .Ministro dos Negocias t!a Fazenda as~im faça executar. 
Ca.pital Federal, 2:2 de fevereiro de 1893, 5° da Rapublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser;:;edello Corrêa. 
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DECRETO N. 1292 A-DE 1 DE MARÇO DE 1893 

Abre ao Ministerio dos Negocios da Fazenda o creJ.ito extraordinario de 
400:000$ para as despezas a fa?.er com o Montepio OlJrip:atorio dos Empre· 
gados Civis, no exercicio de 1-'-'93. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Considerando que houve lacuna na lei n. 12G B de 21 de 

novembro de 1892, deixando de consignar fundos para as 
despezas a fazer com o Montepio Obrigatorio dos Emprega•los 
Civis, tanto para a continuação do pagamento tias pensõe~ .iit 
estatuillas c das que forem concedidas no cot·rer do exercício, 
como tambem para o abono das qu,mtias decretadas par:t o 
funeral e luto, de conformidado com o que preceituam os rc,;pL!· 
ctivos regulamentos; 

Considerando que ao Governo cumpre, nos termo~ dos §§ :l" e 
4° do art. 4" da lei n. 580 de 9 de setembro de 18:'in, proYer ns 
meios materiaes para que niio sejam paralysados os se!'vi<;os a 
cargo •las repartições; e tendo sido observadr, o f!UC di:.;pii j o 
art. 35 do decreto n. 1160 de 17 rle •lezembro rlo me>mo anno: 

Resolve abrir ao Ministerio dos r\egocios da Fazenda o crRdito 
extraordinario de 400:000$ p:wa as mencionadas •lc~pezas a l'az,:t' 
nestn. Capital Federal· e nos diver~o5 E~t.ulo,;. 

O Ministro •los Ncgoc:ios da F<1zeoda assim faça executar. 
Capital Fe•leral, I de março tle 18!13, 5·' ,[n Repuhlie '· 

FLORIANO PEIXOTn. 

DECRETO N. 12\H (•) - DE 4 DE )L\IlÇ'O l>E !Rv:~ 

Cren. um regímento de artilharia de ca.mp~nha rle gn1r~l:t-.; n::1d,)n:'le:-: n:t 
coma.rcn Uo Lagttrto, no Est::ul1J de ;;.:ergipo::L 

O Vice-Presidente da Republica do~ Esh•los Uni1los •lo Reazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Lan-arto no Estado 
de Sergipe, um regimento de artilharia de camp~nha 'de guar•las 

(') O decreto com o n. 12J3 não foi pulJiicaJ.•,. 
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nacionap,,:, com <Junt.J•o bateria,; e :t de~ignaçiio do 2°, o qual ;;·.~rit 
Ol'",lllb<t<.to com os guardas CJUttlitlcado::; uo~ districtos da nw~ma 
e< .~mrca; revoga:la~ as dispo~ições em contrario. 

C·.1pitnl Fer\m•.d, 4 rl·~ m:rço <.le ~~~n. ::>·• <la H:1pnhlic<t. 

FLO!UAXO PEIXOTO. 

DECRETO :.:. 12D5- r>E .! l>E ~L\ RIJO DE 1803 

('r1•a. l11t1 h:ttalkt .• 1l·· ínf'hltt:-trh u_,. ~-11~trd·1" n~cion~te~ n:t c ':.,;'l'~::t d · \'ill:t 

:-;I,Y:t, n•1 E~t:-•.1l.J 1!e ~ergipf~. 

11 Yice-Pre;;iolente <l: RepulJliea rlo~ Esttvlos Unidos ,];, Br:uil 
•il'creta: 

,\L'ti!!O nnico. Fic:1 cr·~~~·lo na comarc:t <lc Villn NoY:l, no 
Est:t<lo de Sergipe, mais nm htt:dltiio d<3 iur,nt·•ria 1l·• ,;·)t'Yh;.) 
,:ctiYo, eom qnn.tro companhias n " <lesignaçii.•) de ;).to, o <pal 
,.:m·:· or.:.:·:u1isado c<Yll O." ;;na!' hs qnalilic:ulos no.; <!i,t:·:-.:L;·: d•t 
lll'!"llta comal'ca; nwogadrrs ;;,; •lbpo~içGe" em contt•:n·io. 

C:q.il:\1 Fe<leeal, l d•: !ll•H":'' •k J.c;g::, :i" ·h Rep•11Jlica. 

F!ll!U.\:"'<l PEIXoTO. 

DECRETO N. 12\Jf\ - I•E 4 I> E )L\Il<.'O llE 180:1 

rt·e:l. ill.'li'-' ll'll lmtnlll;il fle i:l!';t!llnr:'l. da Gu~rf1:t :\:-tdnn~~ n'l ~ ·::l:l.I'C''l d:-t 

C3-pPII:1., 11,1 E~ta<l•l ele ~~~·.~·ip~. 

n \'ir•:- I '!'••si< lente ch ltennhl ic:t dos Estado<; líni<los <lo lh1Zil 
<lecrel:t: ' 

.\rtigo unico. Fic1 er•)fHio n:1 eo,n·u·cn, <1•3 C,•.pclla, no E~h,lo 
do SGI'g"i[Jt~. rnais um h:• talhão de infant:n·ia de ;tH:1r•h.; nacio:•a<:S 
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do serviço activo, com r1u<1tro companhias e a designação de 55•, 
o qual serfl. organis:tdu com os guardas qualificados nos districtos 
da mesma comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital F~deral, 4 de março de 1803, 5• da Repuhlica. 

FLORIA~O PEIXOTO. 

Fernando Ltibo. 

DEClU~TO N. 1297- DE 4 Di<: ~IARÇO DE 18!):~ 

C1'1•a um regimento de artilharia de campanha de gnnrdns n.1cinnaes na cnm:-trra 

rl:t Cfl.pella, no T·;:--tarh d{_;' ~C'rgíp"'. 

O Vice-Presidente da Repuh!ica <los Est:vlo:; Uni· los rlo llrazil 
U•?Cl'Clrt ; 

Artigo uni co. Fica creado no com mando superior ela Gnard·' 
Nacional ela comaPe:t da Capella. no Esb•lo de Sergipe, um regi
mento de :tl'tilharia de campanha, com quatro baterias c 1t desi
gnaçfío rle Jo, o (]nal será organisarlo com os guardas qnalitic:1dos 
nos clhtriclo~ ria mesma comarca ; revogadas as rlisp0sições em 
contrario. 

Capital Fe•leraL 1 ele março ele 1893, .)'da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1298- DE 4 DE ~IARÇO DE 18\)3 

Crea mais 11111 Untalh~lo de infn.ntarirt. do S('rviço activo~ ltltl da. re~ervn. e wt. 

r~gtlw:mto ele cav:tll:nirL •le gunrdn~ nacion1.es na COlH:tl'C:l •le Arei:1.. JH• 

E~tndtl •la H.1.hin. 

O Vice-Presidente da Republica rios Esta los Unirlos do BPazit 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fie 1m creados na comnrc:t rle Ar.~i:l, no Esta•Jo 
da Bahia, mais um batalhão de infantaria do serviço activo e um 
ela reserva, com q•lall'o com!<tnhins carla. um e :;t uesignação de 
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138° e 35°, e um regimento de cavallaria, com quatro esquadrões 
e designação de 19°, que serão organisados com os guarda8 quali
ficados na mesma comarca ; revogadas a~ disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 4 de março tle 1893, 5° da Republica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Fenwndo Lobo. 

DECRETO:\. I:?:I:J-J>E 1 DE ~!ATIÇO DE H303 

('r~~~ 11•11 r:-rotn:n:-tnd•" -..:.up~rinr de g-wu•l:ts n1.d0w1es wt c0m~rca d0 C:-tmpos 

~n\-1)<.:;, de L'a~'.'\ll'11'1.n~:drt. ll•! Jo:....;ta•l•' •1·~ :=:..Paulo. 

O Vice-Presidente da Rcpubli·.~a do> Estados Unidos do Bmzil 
decreta: 

Artigo unico. Fica ereaclo na comarca de Campos Novos do 
Par·anapanema, no EsLHio de S. Paul•>, l!tn CO'nmando superior 
de guar<las nacionaes, que sr> comporá •lo 180° lnta1hão de in
fantaria do seniço activo, do 91° batalhão da reserva, com 
quatro companhias c~da um, e <l•e mn f•!ginwnt•> de caYallctria, 
com igual numero de (>S[jtn•lrõ?s e a tle.;ignação do 76", ora 
crea•los, os quaec; se nrg:uJis:lrão com os gu:trdas qualificados 
nos districto' da mosmt c· >m:n·ra ~ revo::aflas as disposições em 
contrario. 

Capih1 f,>rlcr·:\1, I d) nw.rço r\e 1:'30.1, :J'' ria ltepulJliCll. 

FLOIUA:-;o PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1300 - DE 4 DE 1\L"-RÇO DE 189:-l 

Jl~'lff!rlDÍSa o C0!lllllando snpP.rior de g-nardns ll'l.eionaeS da. comarca Je 

Ja.carehy, no E~trulo de S. Paulo. 

O \'ice-Presidente da H,epuhlica. dos Estados Uni•los do Brazil 
decreta: 

Artigo uuico. o commando superior de gu:<r,las nacionaes da 
comarca de Jacarehy, no Estado de S. Paulo, se comporá 
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dos actuaes 14• e 15• batalhões de infantaria do serviço activo e 
6• do da reserva, reduzido!! a quatro companhias cada um, e de 
um regimento de cavallaria, ora ct·eado, com quatro esquadrões 
e a designação de 75•, os quaes serão organisados com os 
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 4 de março de 1893, 5° da Rcpublica. 

FLOR!A:'<O PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1301 - DE 4 DE MARÇO l>E 1RD3 

Cren um cotnmnndo superior de guardas naclonnes na C0JJI:l.J'C:1. Je Ph:1tnUa, 

no Estado do :-l. !'nulo. 

O Vicf-Presidente da Republica dos Est::ulos Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Ubatuba, no Estado 
de S. Paulo, um commando superior de guardas nacionacs, que 
se comporá do 8• batalhão de infantaria, ora desligado do com
mando superior da comarca de Santos, no mesmo Estado, e redu
zido a quatro companhias, e de mais um batalhão de infantaria 
do serviço activo, com a designação do li!JO, o nm batalhão da 
reserva, sob o n. 90, com quatro companhias cada um, os quaes 
serão organisados com os gu!lrdas qualificados nos districtos da 
mesma comarca; t•evogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 4 de março de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1"1W11do Lobo. 
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DECRETO N. 1302 - DE 4 DE 1\IARÇO DE 189:3 

C,·.:-:1 n :! c~OIII!JJantlo 5uperior d1~ f!"ll::tr'ln~ nru·imues n:t Crl!ll:trca 11P Barir.', Jli) 

Esb.-h dn ~. Paul•). 

!) Yk~-Pi·,·~i·lcnt•' ,};t l~·;publicn tlo> !·:~ta,[,, Ljnicl":i <h lli\toil 
d, :LT0Í:1 : 

.\d. 1.·' Fie;\ crr:,•lo na ronmrc\ uc B:n·irY. no Estado de :S~o 
l';ll!ln, nm co:um:tll·lo ~np.,rio:· do gtwnlas n;cciou:te~, qne seccui-
1 •Jl'Ú d·"J ;:;:~·· •'Ol'po ti'• ~a\·:\ll:tri<l. par;t es~o t:im d ·sligado do 
C'JllliH tnrl" ~·tpé>l'i~>J' d:1 r··•Jnan~a deJaln1, e dos ;:;eguintns b<.talhões 
ora erPad<·~: 1"7/' i.;~Lilil:it> <!L- i111'antari:t c 89" J .• nt:tlh:·:o dare
~ct'\'H, COili!J u·ttro •.·orn:·:mhia~ r:••l:t um, qne seriio crganisados 
llt> ,Jj~[!'Íétq r\:1 11le:'!ll:i CU!ll11l'C::I • 

. \t't. 2." Ficam rol'ogarlas as tli·;po,ições em c"ntrario. 

Cq·ital Federal, -1 '''' uwr.;o ele l8\J3, !"í" da ltepnhlica. 

FLOltL\.NO PEIXOTO. 

Fer;wwlo Lobo. 

DECit!·:1\) :\. l:l()::- DI: 1 r•··: ~L\l:•~·o JJE lSD:: 

('r•' 1: .·1.>::. ILI k1.f·dh -~.) d·· i1: !~·· :< t ·i·· .. ~q·t r.:.:'-' il"d •ll't• -, it'~ , .. ,J:!:tl'f'::t ,,,~ .!:t!1it. 

!I I !·';...'·,] ,: .. -..:, l':111J :, 

<' \"it:•.'··l'r,·~i.lent8 da !~erniJlio::t tio; E~t:tdc•~ t'uido.-: tio i:razil 
1l · >~_::·c~t. l : 

.\l'tio.ro unic:o. Fica cn·ado nn eomarca •lc J:tl:ü. 110 E~t:ulo de 
S. [>:11Ílo, 11nb uml:;tlalliiio c:e inl'antarLt, com ;llwtro compa
lll:ia..; ea.dcsignaçãodc l7~1',quesc organi:-:;1rá CJ!tltl:-:! gn:1r1lus 
n~wiu:::tes qn:dilic;:d"~ ;w ruurdc:ipio de S. João rh Bocaq;:\, d L 

Utr.·.-.;~HLl c.~nutrca; reVt)~·atLls :t.s. di-spo"i\·üe:.; exn cuntl'.ll'!·.). 

,_,qoit.d Fc•le;·,d, -! tle lll:lt'Ç•) d ... 18!13, ;-," d:t nept~h!!ca. 

Fr.ci:IA'<<~ l'E!XoTo. 
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DECRETO N. 1304 -DE 4 Dfe MARÇO DE 1893 

Cl·e~. mais um c:,rpo lle C3.vnllaria d:~ gunrdag nacionaes na. C01H:1.fl'n. de 

Taqmu·y, n•) Estado dn It;o Grande do Sul. 

ú \ice-l're~i·leuto da Repuulieit •lo-; E~tnJ.os U!1i•los 1!0 13razil 
decreta: 

.\rtig·o unico. Fica cremlo na com:1rca de Taquary, no E:;ta•lo 
do ltio Gt'.wdo do Sul, mai:> um corpo de cavallaria, com quatro 
esquar\rões e a desígnal}ão rle 154°, o qn·1l se org;;nisará com c~ 
gtwnl<1s nacionae::; qnaliticados no:> districtos dct m8sma co:uarca; 
reYogrvlas as disposi<;ões em contrm·io. 

C:,pital Fetleral, 4 de março de 18\.!3, ;)o da Republica. 

FLORIA!\0 PEIXOTO. 

Fernanrl o Lobo. 

DECRETO N. 1305- DE 7 DE MArt~·o DE 180:: 

_,r t'~'d\':1' C i) !li :tllcra~;, ··e'{, :)S esbtutos do Ua.:teo de (l'edito l~eal de S. l':·nlo I! 

:\finas. 

o Vice- I' r• si<LJnte da R.epultlicc: dos Estados lJnitlos do Bt':tzil, 
attGndendo ao •pe reiJUerc!'«m Josrj Wol:e!lo e Frnnt·iseo i\htl'cel
linn Pinto, aosqnaes por decreto n. 1073 de li de outul,ro de 
!8\1:!. LOÍ tr:.tll~ICl'Í'Ja <1. facu\d::tr\0 que, em YÍSl;t <!O art. \}• dos es
tatuto;; apJ•t'OY<trlos pelos dect'•o.tos 11. tiG2 tio 12 d•? twvemL>ro •le 
IN\JI e n. 77-1 •le 22 de março de IS\!;~. tinita o Banco de Ct•edito 
Br;1zileiro, c•m.1 séLle nesta t~apit:ll, de efi'eetn~.r o;•er:tçõ•~s de em
Jll'estimos hypotlwr;:~rios uos Estados de S. Paulo e de l\Jinas 
Geme,;, re:>ulve approvar os esh1tutos dn Banco de Credito l{eal 
de S. P:tulo e 1\Iina';, por elles organi3tdo, com as !:leguinte~ 
a! tm·ações : 

;:; 1° •lo at·t. 5"- Supprima-se. 
!:i 2° do mesmo artig-o- Suustituam-se ::s palavras- As 2 .oo:J 

:wções re~tantes- pelas seguinte:;:- .\s acçõe..; ...• 
§ 2° do nl't. 6"- Supprima-se . 
. \ccre:""'''~te-S·J- Art. 9." Os directore,; c mewbJ•os do con

sc·llto fi,;c,•! uão pouerão ter tl\I.IIS:\c';ilo de Ué\ tat·eza alguma com 
o lnnco. 
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Art. 2" n. 1 - Supprimam-se as palavras- ou de terceiro. 
,\.rt. :n - Supprimnm-se as pahtvras- ou ao portador, e o 

parngrapho -si ao portador, a transfercocia se fará pela simples 
tradi<;ão. 

O :\Iinistro dos );'egocio,:; da. Fawnda assim faça executar. 
Capital Ferleral, 7 rle março de 18V3, 5• da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser:sedello Corrêa. 

DECRETO N. l :~rJI>- T•E 7 I'E ~L\I:ço nE 18()3 

ElcYrt C"ltcgnri~ ~lu J·e~imPnto n 2o C'5íll1:i4lrã.l) de cav:tlbri~ ll::t Gnar(la. 

:\acioll'd d~ com:1t'C:l •lc l.:1r:tnjdras, no E-:t;tdo ,]e ~el'gipr!. 

o \"ice-Presidente da Ilr•puhlica dns E~tados "Cnidos do Brazil 
rc•,;olvc decretar: 

.\rti.!.!·o unico. Fie[\, elevado it categoria de regimento, com 
quatro e~qnatlt·õcs e a designação de 11°, o 2° esquadrito de ca
vtdlaria da Guarda Nacional tla comarca de Laranjeit·as, no 
Esta1lo de Sergipe ; rovngnd'-'S as disposições em contrario. 

Capital Fedet·al, 7 rle mt:u·,:o •lo 1893, 5° da Repulllica. 

FV•RIAXO PEIXOTO. 

Fenllwclo Lobo. 

DECRETO N. 1307-DE 7 DE )lAP..Ç'O DE ]8!)3 

l't'<~l'l)g:-t p•H um n.nno o prnzo <'Cincedido para n couc1usão das obras da l<;stra.dn. 

de F«~rrn tla Tijuca. 

O \"ice-Presidente tia Repnblica dos Estados Unidos do Brazil 
a ~~~mtlen tio a? qu~ requereu a Companhia Estrada de Ferro dd 
Tl.JIIca, cessJOIHirm, nos termos do decreto n. 815 de 4 de 
~utniJt'o til' 18!JO, •le favores para a construcção da estrada de 
feno a f! ne se referem os decretos ns. 9550 de 23 de janeiro e 
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9620 de 31 de julho de 1886, 9731 de 26 de f<JVereit•o de 1887, 
706 de 30 de agosto de 1890 e 1057 de 27 de setemuro <l·~ 1892, 
resolve prorogar por um anuo o praz·1 concetli<lo pwa conclus~io 
das obras da referida estrada de ferro, de aceor<lo com as 
clausulas que com este baixam, assignadas 11elo Dr. :\ntonio 
Panlino Limpo de Abreu, Ministro do E~tadf) dos Neg-o::!ios da 
Industria, Vi<1Ç:tO e Obras PuiJlicas, que as:;im faça execntat·. 

Capital Federal, 7 de março de I R'J3, !:i'' da Ropnhlica. 

FLORIA:'-10 PEIXOTO. 

A. P. Liillpo de :tb,.eu. 

Clausulas a que se ref"ere o decreto 
n. 1307' desta data 

Fica proroga<lo por um anuo, a findar em 31 <I<) dezembro 
proximo futuro, o prazo estatnido na clausula I V •lo •lecreto 
n. 9550 de 23 de janeiro de 1886 para a conclusão das obra~ da 
estrada de ferro da Tijuca, jà prorogado pelos dect'etos tiS. 9731 
de 26 de fevereiro de 1887, 706 de 30 de agosto de 1890 e 1057 
de 27 de setembro de 1892. 

II 

A comp:whia obriga-se a contribuir com a quantia de 8:000$000 
annuaes, em duas prestações ade:mtadas, para occorrer as des
pezas de fiscalisação. 

Capital Federal, 7 de março de l8\J3.- A. P. Limpo de :tb,.eu. 

DECRETO N. 1308 - DE 8 DE ~L\RÇO DE 1893 

·Antorisn. o llan~·o 11a Republicn. U.o Brazil. de accardo eom o nrt. \)O 1lo de
creto u. 11<37 uo t7 de dezembro de BJ2, e na fúrma do capitul•J II, titulo 

VII dos seu~ estJ.tutos: a emittir bon.us a.o portador, att~ ü. somma Ue 
100,000:000$, do valor de 200~ a 1:000:'3 cada um, com juro de 4 °/o ao 
anuo, pago pPlo mesmo banco. 

O Vice-Presidente da Repub1ica dos Esbdos Unidos do Brazil, 
de accordo com o art. 9° do decreto ti. 1167 de 17 do dezeml.Jro 
de 1892, e na fórma do capitulo li titulo YII dos estatutos do 
Banco da Republica do Brazil, approvados pelo Governo ; 

Poder Executivo 1893 fi) 
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Decreta! 
Art. }.0 o Banco da Repnblica, do Brazil emitlirà, até á 

somma de IOO.OOO:OOOS, bonn' ao portador, do valor de 200$ a 
1 :OOUS cada, um, com jtu·u •lc-! ·,o ao anno, pago semestralmente 
pelo 1Ílesmo banco . 

• \rt. 2." o pag,tm<Jnto dos .i'n'os seme3tt·aes sBr<"t feito aos 
port<u.bres, e compro\·a•lo [>Clv C<\l'imbo do lmncu 110 dorso dos 
títulos. 

Art. :).0 Os botnrs ~erã~J atno~'ti,;,;,n(lo.:.; r~o prazo rl,~ ,-int~~ nnnos 
p0r sorteio on re~olltitnento, •l·J\·en-lo colllBÇ<tt' a :unotti,; >Çii.o no 
prinuit·0 anno do se.~·nndo q~lin•pwnnio, mas Lle ~odu <filO no refe
ri•lo f'l'<tlO tio :20 :tn-w> ••st•·P I'•.'S;,'al<l•h <1- emtssao total. 

~ !." .\ oJmissit•) s•r<"t<li\·:,!i•l• l")l' ~cries dll 20.0JO:OCIO:-:;, rle
venr!o <> l"u1c 1 atmunciar l"'lt 'mpt'••n,;a a set'ic a emittir, a 1111-
nwt•açG<.' e O>' valnrt·~ dos iJ,>;<·", i·r>lit l'umo a <ipnca 1lo rc,;g-;~te 
jt<ti'L'ial ou tnbl. 

,\rt. L" .i. J'órma do IJ•Jil11-' ,;·•rit cstabeler.i•ln. 1le :~·~r<H'dn com o 
Inodel<• 'JilC !'<n· appt'o\':tdo i·"h 1 ;O\'PL'llll; o:; ti tnlo~ c<·r:\:o 1111 :IL,
rados c\ terãq a ;t:-;:.;ig-n:.d!u·a 1l·1 p1·e--iJen!e u de Hl!l dtl\' ·tuJ" dq 
l•aneo . 

. \rt. 0. 0 A emis"iio f:1l'·S"·In cntregan<lo o banco dircctit
nwnto os ÚOi!"S ao mntn:triu i'•>lo :-cn valor nomin:1l, <'U nego
ciando-os Clllll tPtC·~iro~ alim <1•3 •h:· a impcrtnncia do ellll't'estiíuo 
em n nmer,1rio. 

,\rt. G.0 0~ ü!llprcstimos o.o:·iio e O'ectnndos :t prazo 'JilC não 
e:\ccLI:L de J:J annos, 11wdianlc g-:trnnlirt de hypoth<:ca, c de cin,·o 
:\llllO,; no ca;;o llc penhor mrr ·anti!. 

u jm·o nii0 exc•HJerà <!e 7 '' '.: ao anno, ]>ag-o scmr>stm!meate, 
se:Hlo elr~vada a taxa com In:-lis 3 "f,, uo c:,so de tn<'n'a [!llla 
Jl!'ustaçiio que não for pag-:t. 

l'ara;;capho unico. A :\JlWJ'Ii~aç·ilo será estipulada de fórma 
qnc seja n <'lllJ!Il'ostimo r'''~"t~"!" dentro tll\ prazo <lo contracto, 
d••\·end" as 1·,~~pectivas qnotas ,;er tnenores nos pt·irn•3Ít·oô anno:-; . 

. \rt. 7." Os mntun1·ios J"l !·,rito I'P<tlisw o pag-anwnto <lo~ jnros 
O!\ tia amortbaçiio 1lo,; c:npt·P~!imos em úo;ws !"do respectivo 
v:t!OJ' nominal. 

Art. 8.• So :-:rriio cfl'ectn:1do~ cmpl'e:::timos a emprer,.<s que se 
nchat·em completa monto expnrg-a·las de Yido~ ou itTng-n!arid:ules 
em sua ot·ganisflçflo 011 qne niin c:<tej.1m em de:'nccot··lo com ns 
condiç.õe'l le;:;aos exigidas pam sua constitniç:'lo. 

AI't. 0." Nenhum contracto ;,:erá feito, medi:m!r' hypothcc,t, 
sem que ao banco seja Lla•la a p-arantiade primeira hypotheca. 

§ 1.0 O penhor serà constituído por· apolices da divida publica 
feder<tl ou dos Estados c por titulo.3 ')Ue tenham cotação na pt·aç<\. 

~ 2." A relação entre a quantia emprestada e os IJcns e ti
tulo~ d:vlo; em hypothec:l. c e<n penhor. tanto qunutn possível 
não seri inferior a l para~. Exceptuam-se os titulos Lb divida 
publica federal e do3 Estados, a respeito dos quaes seril obser
valla a tlispC~Sição do art. 8" n. 12, lettra b, dos estatutos do 
banco. 
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§ 3. o Para a emis~ão dos bom!~ vigorará o disposto no art. 80 
dos estatutos do banco. 

Art. 10. Nenhum contracto será realisado sem pré\·ia ava
Jhu;ão por pr•ssoallle livre nomeação do banco, alem •le IJUaesquer 
dilige!teias e Pxames que forem julg-ados necessarios . 

. \.J't. I I. o IJanco po•lerà, ~e1np1'e que entende!' convenientP, 
ma!Jtt-r junto ils nmpr·ez;•s auxiliadn..; pesso::ll de sna <.:<lntianças 
d11rante a constancin. dos contr';l.etos . 

. \rt. 1 ::>. 1.ls o.<)!Jteactos con:;ig-narão n-; •letal hes referent"S aos ri e
mais <H'Corrl"~ c·-tabeleci,Jo:;, !":ra qt:c tirpwm di5cri•.rlinados to<los 
o;; dit•eitos ,. d ·\·,,res recipr"cos entl'G o l"mco e o,; r·lnluarios . 

. \rt. 1:1. F:~ita. :1 e1uis~<l!1 de C;ld:.t ~(~!·Í:3, n:l.,o se inh.:·arà n •l:1 se
~·tlinte s·.:n1 qn~ o htncn n~lresenie t!O Uovernc- 1un rel~ltC!'io, etv~er
r:\!rdn •t PXi:•F'Çii•) dos C'Olltrnctos f.jto<-:. :•.S !'l'Opcsta~ d<),; li!Utlla
l'iü;., :>. :walia· .. ·;'\o <los \ ens hypothecad•>s on a rel:u~fir, tlcs titulo~ 
da·1•J3 e.n pcnlt<w, e a quantia emprestada em c:td;t. t:r•ntracto. 

C.1pital F·~·; '!';\l, 8 tle marçn de li':\1:{, 5" da Repnl>Ji•>a. 

~-EC!:.i~Ttl ~-~. 1:109- DE 8 IIE ~L\RÇO DE 18\):l 

.\h.•e an ~Jin:-~ ; ~ do~s :\cg-ocins d:t-_:\LJ:·!nl:~ o cr~dit . ., extranr11i!1ario de 

:~:2· r,o . ...-,·;(}0 .-•. ·']'111 -lteparti(:t"in d~ ca,·ta ~laritiJil:t - l•xercicio tle 1893. 

O Vice-Pt···~:tl•mte da Repuulica •'os Estados Uni·los do Brazil, 
n t t•mtlont!o ;or:·,; l!loti vos apresentados pelo :\Iiuistro dos Negocios 
di! l\hrinha n;t exposição IJUe a este acompnnha, resolve, de 
conformidwle eom o ~ 3" •lo ;u·t. 4 · tl:t lei n. 589 •le 9 de setem
lJt'O de Js:-,o. ahrit' um cr·e-lito extritortlinario dn importancia 
de trhL1- e d«tb rc>ntos cent•• e cincoenta mil réi~ (:l:Z:l50s), para 
atteu,Jet', dn!",'!Jte o exercício de J:)\H. ús despezas com o pessoal 
e J!Jaiet•ial dos phm·•'•es IJU8 se estão erigindo nos Estados do Pará, 
I tio Grctntle rb ~ol'te, Ceará, B:tltia, Espírito Santo, S. Panlo e 
Sanht Cath:n·i!n, para os quae,; :1 '''i n. 12() B de 21 de novembro 
de l~Cl? não consignou fundos. 

O Contl'·t-.-\lmirante Custodio Jose de 1\lello, Ministro de Estado 
dos Neg·ocio~ •la Marinha, assim o faça executar·. 

CapiLl[ Fo lnr;1l, 8 <le lllétl'Ç'O de 18()3, 5o da Republica. 

FLORIAC<O PEIXOTO. 

Custodio Jose de Mello. 
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I 

Sr. \"ice-Presidente da Republica- Venho submetter à vossa 
apreciação a demonstraçãójunta, organisada pela Contadoria da 
Marinha, da necessitlade de um credito extraorilinario de 32: 150'!i, 
à verb[l § 77 - Repartição da Cart:• l\laritima -secção pharóes, 
para attender, durante o cot't'eute exercicio de 1893, ás despezas 
com o pessoal e material dos novos pltaroes que se estão eri
gimlo nos Esta•los do Pará, Rio Gt•ande do Norte, Ceará, Bahia, 
l~spirito Santo, S. Paulo e Sant:t Catltarina, para os quaos a 
Yigente lei do orçamento não consignou fundos. 

Nesta conformidade, sendo indispensavel dotar aquella verba 
com os necessarios recursos, npresento á vossa a;;sig-natara o 
respectivo decrctl). 

Cilpittl Feder;1l, i de nnr('> •le ],q\l.J,- C'ustodio JosJ de !Ielll). 

Demonstração do credito preciso para attender ás despeza s com 
o pessoal e material dos novos pharóes que se estão eri gindo 
noc: Estarlos abaix:o declarados. 

§li. REPARTIÇ.\0 DA CART.\. l\IARITli\IA 

A fazct·-se Cr)Jtl o pessoal dos actunes 
ph~u~··e~, (le accor.d? CI)Hl o ~ rç.'lment•> 
•lo corrento exerctcto Je \89.)......... 1Ql: 110~0·10 

Idem ('•)111 I) cu~teio) e ('01l'C'l"\":t1;[t'J •l(JS 
dit ~~ [•lt:u·,Jes..... .•••.•••. .••. 1Si:.· •. ·Jn~0!)'1 3iS:CFl0.3000 

Idem com o pessoal c mn
terbl cios novos: ph:1x1\es 
queRe estão erigindo: 
A sahe!': 

Pará 

PII.\ROLBTE I•F. TATI:OcA 

i 2o pharoteiro ............ . 
1 30 ........... . 

f 1° phnroleiro •••••.•••••. 
1 2° ........... . 
1 :lo •••••••••••• 
li H.ew:Hlore~ :t tJ0$000 ...... 

1:080~000 
8 10~000 1 : 920$000 

TR.\lf'tl 

i:c\.10.<000 
i :080.~000 

810$000 
2:1110$000 :>:7tlO.;ooo 

7:ü~0$1))() 
t\50~1)1)0 8: 330$000 
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:Rio Grande do Norte 

PIIAROL DE MACAU 

1 2> pbaroleiro •.•••••.•..•• 
:1 3' )) •··••···· .•. 

1:080~000 
840~000 1:920~00 

l'll.\ROL DE MOSSORÓ 

1 2o pharoleiro ............ . 
1 30 

1:0~0$000 
Si0$000 

Custeio e conservação Uo mesmo .•.•••• 

Ceará. 

1:920$000 

3:840$000 
G00$000 

PJIAROL DE C.\;\JOCIM 

i 2o pharoleiro ............ . 
1 3• » ........... . 

1:030.~000 
~40$000 

Custeio e conser\·ação do mesmo ••.••.• 

i:920$0JO 

400$000 

nahia 

f'JI,\ROL DO MORRO DE PERNAMBUCO 

1 iG pharoleiro............. 1 :4\0~000 
1 2<' ,. • • • • • • • • • • • • 1 :O l0$000 
1 30 • . .. ... • •••• 8'<0~000 

Custeio e conservação do mes~ 
3:360~000 

~00$000 

Espirito Santo 

PIIAROL DO RIO DOCE 

1 1• pharoleiro ........... .. 
1 20 •••••• •••••• 
1 3' ••••••••..•• 

1:4!0;3000 
1:080.;000 

840$000 3:300$000 

4:440~000 

2:3203000 

3:860$000 

Custeio e conservação do mesmo ....... 500$000 3:860$000 

s. Paulo 

PHAROL DE S. SEBASTIÃO 

1 10 pharoleiro ............ . 
1 20 ........... . 
1 30 ,. 

1:4~0$000 
1:030$000 

840$000 

Custeio e conservação do mesmo •••••.. 

3:360$000 

500$000 ----
3:860$000 

245 
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Santa Catharin.a 

1 2o pharoleiro ...•....•.••. 
2 30s » :l 810$000•. • • 

1 20 pharoleiro ..•••.•••.••. 
1 30 » • •••••••·•·• 

P!-!AROL DA I!..H.\ DA PAZ 

1:080.';000 
1:6~0$000 2:760$000 

PIIAROLETE DE lT.'\.J.!FíY 

1:080$000 
840:;000 1:920~008 

4:080~000 
Custeio e conservação dos mesr~.1os •••.• 8oo~ooo 5:-iS0$000 at:iio~ooo 

CREDITO NECESS.'I.R!O •••••• ••• •••.••••• ••• ••••••• ~ ••••••••• ·•·. •• •• • 32:150...,~()() ---------
1• Secção da Contadoria do. :\Iarinha. 20 de feve!·eiro de 1893.- Pelo 

contador. o chefe de secção José ..:lfaria Feí~reira.- O chefe de secção, 
Bento de· Caycalho e Souza Jt!nir./1.- O i (I escripturario, F.-~·derico de Castro 
Mene=es. 

DECRETO N. 1310 -DF. 8 DE !lfARÇO DE 1893 

Proroga por mais um anno o p:-azo concedido ao cidaàão .Jcaquim Barbosa 

dos Santos ""erneck, para navegação por vapor no rio Preto, Estado do 

Rio de Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republic<1 dos Estados Unid.:>s do Brazil, 
attendendo ao que requereu o cidadão Joaquim Barbosa dos 
Santos \Verneck. conces~ion,:rio da navep-ação por vapor no rio 
Preto, a que se referem os de(!retos n. 741 àe 12 de setembro Je 
1890 e n. 760 de 28 de dezembro de 1891, resolve p;·orogar por 
mais 12 mezes, a· findtlr em 28 de dezembro do correu te anuo, o 
prazo estabelecido na clausula XIII das que baixaram com o pri
meiro dos supracitados decretes p~:ra <1. inauguração do referido 
serviço. 

O Dr. Antonio Paulino Limpo ele Abreu, Ministro de Estado 
dos Negocies da lndustria, Viação 8 Obras Publicas, <'..SSÍID o raça 
executar. · 

Capital Federal, tl de mar-ço de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Limpo de Abreu. 
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DECRETO N. 1310 A- DE 8 DE MARÇO DE 1893 

Abre ao ::\Iin!ster·i0 'da .Justit;n. e Xegocios Interiores t) C!'erlitfl t"'Xtraúrdinario 

de 1.:-JOO:OOO:::., par~ n. eonstrucção de um bzareto no E:-;t:-uln de l'ern:tlll

lmco. 

O Vice-Pt'ositlente cht Repub1icn. dos E~tados Unido~ •lo Brazil: 

Usamlo da autorisação •:1nferida pBic. decreto 1e:;-is1ativo u. 122 
lle 11 de novembro de 18\)2, re~:J1 v e ahrir ao i\linisteriil •h .Jus
tiça e Neg-ocios Interiores o credito exh'aordinario do 1.500:00\1$ 
para a construcção de um Iazareto no I~stado de Pcrnamhnco. 

Capital Fe•lernl, 8 de março de 1893, 5° da, n.epuulic:\. 

FLORIA"'O PEIXOTO. 

Ferwmdo Lobo. 

!J!·:crmro N. 1311- vE 10 DJC :ll.\l:ç·o nE !8\U 

Cl'P:l m:1is mn hatalhân Ue infantaria de ~;n:-trdas nari.-mae~ 1lo sen·ir:n acth·q 

na comarca de Yir~ )Sa, n•) Est~td1) dq ('car;i_. 

O Vic,,-Presidente Lia Repul·lica •los E~la•1os Unidos do B1·azil 
rc~ol v c deeretar : 

Artko unko. F'ica cle~ttlo na co:narca de Viços·1, no K;tado do 
Ce:~rá, mais nm IJatnlhão de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias c a designação de 115", o qn:d será organi
'ado com os gu<lrdas nacionae:; qualiticarlos 110 mnnicipio de 
C<tlli[JO Ül'iln•le; r•'vogadas <1S di:;po~tc;ões em cuntml'io. 

Capitnl Ferhr(d, 10 ele março •le IR93, 5° t\a lteptlblita. 

Furnrrn·lo LoiJO. 

DECRETO N. 1312- DE 10 DE n.\nço ng 189:3 

.-\utori.;;,:\ o 11'111"n de Credito Popnlar do nl':t:~:l~ ('0111 s:de II"Sta C:1p!t~1l. :t 

transfor·mar-se e:n nane o lt.\ pothec:ui:l. 

u Vict.J-Presidente da Republica dos Estados Vnidos do Brazil, 
attendemlo ao que requereu o Baneo Lle Credito Popular uo 
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Bt•azil, representado por seu presidente, Jose Ferreira Ramos, 
resolve conceder-ll1e autorisação para se transformar em Banco 
Hypothecario, podendo emittir letras, nos termos ria legislação 
em vigor, sob as seguintes condições : 

1." H.educção do c' pita! do t,anco, annullando-se as bonifica
ções, incorporações, e dando-se a margem devida ú depreciação 
da carteira ; 

2." O banco assumira a responsabilidade da divida do de Cre
dito Popular vara com o Thesouro Federal, assignando termo 
de responsabilidade e compromettendo-se, mediante contracto, 
ao pagamento, em prazo que será convencionado. 

O ~lini,tro dos :'\egocio~ da Fazenda nssim o faç:t executar. 
Capital Federnl, 10 de marr;o de 1803, 5" da Repuhlica, 

fLO!UAXO PEIXOTO. 

So·;edc/lo Corrêa. 

DECRETO ;"\. 13}:]- DE 15 DE ~L\RÇO DE 18()3 

D:i. nova oruanis\~~ãn ú Gnarda Nrtcional da Cl1marca de Oli,·eil'n, no Estn•lo 

dP }.Iinas t~crf\e~. 

O \'ice-Presidente da RepulJlica dos E,;tados Unidos do Brazil 
•lect·eta : 

Artig-o nnico. A Guarda Nacional da comrtrca de Oliveira, no 
Estrtdo de 1\linns Gemes, se comporit dos actuaes 45" batalhão de 
infaDtaria r\,) serviço nctivo, :10" Ll<t reservct, 4• secçiio de infan
tnrin, elevnda a hatalhfio, com a designação de Ji4°, com quatro 
companhias ca•ht um, e •lo 6° esrp1adri\o de cavallaria, or:t ele
vado a regimento, com quatro esquadrões e a designação de 48°; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 15 de mnrço de 1893, 5° da Repuhlica. 

FLORTANO PEIXOTO. 

Fel'nando Lobo. 
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DECRETO N. 1314- DE 15 DE !IIARÇO DE 1893 

Reorg3Jlisa o commnndo superior da Guarda Nacional da comarca de Lo rena, 
no Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presirlente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta : 

Artigo unico. O commanclo superior da Guarda Nacional da 
comarca de Lorena, no Estado de S. Paulo, se comporá dos ac
tuaes 23" batalhão do infantaria do serviço activo e 9• l.latalhão 
da reserva, reduzidos a quatro companhias cada um, do 55• regi
mento de cavallaria f;! de mais um batalhão de infantaria, ora 
creado, com quatro companhias e a designação de 181 •, os quaes 
serão organisados com os guardas qualificados nos districtos da 
mesma. comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 15 de março de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1315- DE 15 DE l\IAllÇO DE 1893 

Ahre ao Ministerio das Relações Exteriores o credito extraordinario ue 200:000$ 

para despezas com a pacificação •le Estados em que a ordem e tranquillidade 
publicas forem perturbadM. 

O Vice- Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
tomando em consideração o que lhe expôz o Ministro de Estado 
das Relações Exteriores sol.lre a conveniencia de estar o Governo 
habilitado com os recursos nece3sarios para oecorrer ás despezas 
que se tenham de fazer com a pacificação de Estados em que a 
ordem e tranquillidade publicas forem perturbadas, e tendo ob
servado o que dispõe o art. 35 do decreto n. 1166 de 17 de 
dezembro de 1892, resolve abrir, de conformidade com o § 3• do 
art. 4• da lei n. 589 de 9 de setembro de 1850, o credito extra
Ol'dinario de 200:000$ para ser applieado a essas despezas. 

O Ministro de Estado das Relações Exteriores assim o faça ' 
executar. 

Capital Federal, 15 de março de 1893, 5o da Republica. 

FLORU.NO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou.;a. 
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DECRETO N. 131G- DC.: 15 DE l\lt\RÇO DE 18\.J3 

D:"t ar,\·:t nr;:ranisnJ:;tl) :í n·u·trlla X.1donal Jn com:uca th Christinn. n:) Esl:t-lo 

•l•· .\lit~~s 1 Terrv:s. 

O Yice-Pro~hlcntv tia r~q,ui,lic:t tios Estados L'ni•los do Brazil 
1\ec\'da: 

Artig-o uniro. A Gn:mh :\acion:t! •la comarca de Christina, no 
Estado- de :\linas t:lem·~~. se comporá <los nctuaes 5\P e ()0° bata
lhões •le iul'antai·ia •b sen-iço activo e do 40° 1\a reserva, 
l'L'<Iuzi<los a quaLI'o COli!fl:lllii:ts c .. rla um, e rio 11° esqmlllrão de 
c:<Ynllaria, or:t ole\·a•l·' a l"<',!ÔiilCllb, com quatro es!Jnadrões e a 
<lp.;;i;.;·nação tl· 4::i', u~ •tn" ··~ ,-c organisariio com os g-uardas 
qtnlitic:Hios no~ •lhtrict•-s d:t lll•.~lll:t couwrc:t; J'evog:tdas as 
<I i::;p,.::;ições em cou trario. 

Cqdal Federal, 10 de março r\ c 18!.U, :J·' da R<'J'UIJlica. 

FLOllL\:\"0 PF.l:\OTO. 

Ferna;u/o Loúo . 

. \ hre ao :'.Iini~terío 1la Indu..:l~·ia. Y~:t•:il•l e 01J1·a-.; I1 tlhlicas Utíl cl'e,tit'l W'\~!"rtnl·

~lln:u·io de ~~0:200;~,t)!J'l, 11•1 c•1:-:···nt·~ c:-:err,icio, 11:tra f!.tt"wl<~l' ú e;;:ecu~<í.o 

O Yice-Presiden:0 da J''~!'uhli.·a do~ E-t.·dc,-; Lnir\q; <lo l:razil: 

t{eco:Ilt••cen lo qurJ how:e k,·nna n:t ki n, !::ri i~ ri<J 21 de 
!10\.<'111\Jro de lt:\V2, rleixandn do oon~i!.:'Il:l!' l'nndo~ para oceoeecr 
:1u 1'·13'i1llinllto •lo~ ,;al;:u·iu:; :lo P"''oJ\. ii!•~nmLHo d:"t :·onsen·:1ção 
c n~-;eio do e<lilicio •\:1. :-;e~retar'ia 'l:J ~~~lado tks ~~il!:Ocio~ da 
lurlu,;tria, Viação e Oht\IS Pnblica~, que II<JUHl :!,•ti·:ienda do 
ver·:.1a para pagamento <lc ;;r.\l.iii•>rçtJ..~s lix:l'!:t:; om r.•;;nlamrnto 
por substituição legal •lo emrJI·e.!.!'ados, ou por s·~r\·i.;os extraor
<lin:trios de que são ello~ incnmlklo3, ou pes,;oal extrauho tL 
referidn. sscretaria, segundo a ur·gonch on con veniencia do 
"''l'Yiço publico, além de outra~ pcr[lwnas <lcs~J:Jzas, qnc occorrcm 
na execw;ão dos serviço~ ; 

l!cf'on hecentlo q tw, tom:trlas :13 di vo;·3 \,; ;1fl•liç0cs dn. despeza 
:tUtot•b:Hia pelo cretlito cnnsi!.!'nndo no r.rt. l'<" tla mesma lei, na 
v -rha -Ol.r;;s tliV'll'~as no~ J·:,;taclos- e cont't•onta<la :t stm impl•r
tanda com o total con:-;iQ·n:\'lo na refei'i•b lei, Vei'ilic:t-~o -'ll!!'<tllO 
d<.J snmmn na importanc'ía ole 28:000S para menos; .:; '" 

Consi<ll;rando rpl<1 •18 tae:; f:tcto:; resultam grave:; inconvenientes 
I"' r:< o s0n·i<;o pu\Jlico, ale:n llo peejuizo imposto a fnnccionarios 
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que. na vigencia do respectivo regulamento, teem de ser 
retribuidos pelos serviços que prestaram e continuam a prestar, 
bem como a outros que os executam em cnmprimento de ordem 
do Uoverno, sendo que ha tres me '!;eS que o pessoal incumbido •la 
conser·vação e asseio do editicio da Secretaria de Estndo esta 
privado de seus salarios, o que importa dizer, rios mei<JS stricta
mente indisp:msaveis a :;ua subsistencia; 

Consideranuo que ao Governo cumpre acautelar os direitos 
~·nrantirlos dos funccionat·ios, não os deixando exposto;; a 
vexames e 11rivações, resultante:; ([,) um facto que reclama 
urgente provideucia: 

ltesolve nhrir ao Ministerio •h ln•lusl!·iH, Viação e Ohras 
Pnblicas o credito extt·aordinario de \J0:200S, sondo: 1G:21JO.'; 
]'~ua o pagamento dos salarios tlo pessoal incumbido do a~3e!o e 
conservaçio do e•liiicio da Secretaria t!e EsLLdo; 25:000~ p:tra o 
p::~gamento do gratific,Lçõe.; provenientes da sab~tituiç:Io •le 
IJlllpregarios e por· serviços extraordinarios prestados no gabinete 
do Ministro; 28:000$ Liestinados a rectiticar o cn,zano •le som ma 
veriticarlo na alludida verba- Obms diYers;J.s no~ Estados·
art. G0 cla lei, c0mo se vê tia demonstração junta: 10:0110'.;; pnra 
occoner a otlll'i.lS clespews que se t.)J'uarem irnpre~r:in,li\·,~is 
d m· .. uJte o corrente exercício. 

O 'Ministro tle Estado dos NegoeirJs •.h Imlustrin, Yiação e úhl'iiS 
l'ublicas a~sinr o f<tç;t executar. 

Capit<d Ferlcral, 17 rio março de 180:1, 5° da F:.epnblica. 

FLOlt!AXO PEIXOTO. 

A. P. Liu1po de "1ú;·cu. 

Demon3traçáo do eng'l.no de 28;000:-;000 verificado no credito 
consignado no art. 6•> dô. lei n. 126 B de 21 de nove1"bro 
de 1892, na verba. -Obras idversas nos Estados 

•.. Sl>ll1ll!<t iwlica•la uas talJellas e:-.:plicativas 
( impres:;a~ ) do orçamento u de ......... . 

1l ld mandou retluzit• : 
Consignação para melhora-

mento do rio ltapicurú.... 45:000$000 
Na mesma consignação para 

o por·to rio Recife......... 200:000$000 
No pedirlo pnra as oiJl'aS do 

l'orto ri;~. Parahyb:t..... •. 50:0011.<!;000 
Na consignaçiio pedida. para 

obras do porto do Rio rle Ja
ItPiro ( ha erro typogra-
phico •le 5:000~00') ). . . . . • G7:736:3i50 
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P::t ra obras dos porto3 de 
S. Paulo................. 27:200$000 

Para construcção de açudes e 
poços artesianos.......... 500:000$000 

P:u~ a~ obr::ts rio porto rle 
Scrg1po.................. 17:000$000 

A lei conce' leu mais : 
Pam melhoramento do rio 

Pre~o .•.••....•.•.......• 
Srrviç hydranlico do li" rlis

tric o para. desob~trucção 
dos mixios do rio Urugnay, 

Para melhoramentos do .\lto 
Tocantins ............... . 

Garantia de juros para a5 obras 
rio porto da Laguna •...... 

Gamntia de juros para as 
obras do rio Jaraguá .....• 

J\uxilio á viação de 1\Iatto 
GI'OSSO ••••••••••••••••••• 

Açudes e voltas do rio 1\Iossoró. 
Para estutlos dos portos da 

Yictoria e Angra dos Reis. 
Para açur\es em Pocone c Li-

YI'amento ••...•.........• 
Estrad:t de Cuyabá a Nossa 

Senhora da Guia e Brotas. 
Melhoramento do po!'to de 

S .. João da Rtrra .... , ••.. 

00: 000.~000 

20:000$000 

50:000$000 

60:000$000 

120:000$000 

40:000$000 
200:000$000 

80:000$000 

20:00ll$000 

20:000$000 

5o:ooo:::ooo 

Total. .......•.......•.. •· .• ·.· .. • 
I n,Jicarlo no n. I 9 tio :u'l. 6·• da lei como total. 

Engauo veriticarlo, .•.........•.....•••.... 

006:030$750 

·1.830:521$875 

710:000$000 

5.540:521$875 
5.512:521$875 

28:000$000 

Capital Federal, 18 de março de 1893.- A. P. Limpo de 
Abreu. 

Sr. \'ice-Presidente - Submetto á vossa assignatura o decreto 
,iunto, pelo qual c alJerto ao 1\linisterio a meu cargo o cre
dito supplementar da quantia de 374:581$670, destinada a de 
285:875~ á rubrica- Ajudas de custo- e a de 88:706.'$670 á ru
brica- Extraordinarias no exterior -do orç1mento do exercício 
rle 1892. 

O rl~ficit da primeira tias mencionadas rubricas proveiu da ne
cessidar\c (\e se fazerem no Corpo Diplomatico e Consular pro-
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moções, remoções para logares vagos por exoneraçõeô, disponibili
daue e fallecimento dos respectivos 8.,rventuarios. 

Justifica-se o deficit da segunda pelo desenvol Yimento elo serviço 
te1egraphico, cuja despeza excede a somma conceuida pela no
meação que se tornou conveniente fazer de inspectores de Con
sulados e por outms de~pezns intlispensavei~. •·omo vereis dn 
demonstração quo vos apre~ento. 

Capital Federal, li de março do 1Cl93.- .1. F. l'au{.r Svu,:u, 

DECRETO N. 1318- DE 17 DE 1\IARÇ'O Dl> 18!):1 

Abre ao !\Ilnistcrio •lns RehH:ões Exterior~~s o Cl'edito snpplemcn~nr dn 
37·i:.)S'i$·370 para ~s despozas das t•uhricas- .Ajwl:1s d(~ cnstll -- e-ExLl'aor

dinal'ias no ,.xteri1Jl'- Dxercicio Ue 1S02. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
autorisado pelo decreto n. 36 de 26 de janeiro •le 1892, resolve 
abrir ao Ministeriodas Relações Exteriores o credito mpplemcntar 
de 374:581$670, ao cambio de 27 dinheiros esterlinos por mil réis, 
para serem appl icatlos ás rubricas - Ajudas de custo, 283:87.5$ 
- Extraordinarias no exterior, 88:í06$G7n, do orçamento do 
exercício de 1892. 

O Ministt·o de Estado das Relações Exteriores o fa~·a ex
ecutar. 

Capital Federal, 17 de março do 1893, 5• da RepuiJiica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

A .. F. Prrul11. Souza. 

Demonstração das despezas da 4a rubrica-Ajudas de custo, 
no exercicio de 1892 

1892 Ajudas de custo 
FE\"EREIRo 0. Ao bacharel Joaquim Francisco 

de Assis Brazil, pela nomeação<le 
enviado extraordinario e mi
nistro plenipotenciario na Re-
publica Argentina ............. . 

18. Ao bacharel Cyro de Azeyedo, ex
ministrona Repnblic<t Argentina, 
pela sua disponibilidade para re
gressar ao Brazil ............•. 

l\IARç·o .... 5. Ao hacharel Arthnr rle Cnnnlho 
Moreira, para seu regresso, visto 
ter sido aposentado no cargo de 

15:000~000 

i:SOO~OUO 
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ACTf\0. no POn!c!l EXEf.CTIYO 

1 o sect·etario da Legv.ção na. 
ltalia ................•........ 

• \o hncharel Jo;;e Pedt•o \Verneck 
Ribeiro rio .\:,::nilnr, ex-ministro 
no Para!.!·ua< pela sua 1\isponi
bili<\arle p:tr·:t t·e~ressar:w Brazil. 

,\o tllrão th .\.l••ncar, ex-ministro 
na Hesp tr!lt·t, pela sna tlispo
nibilirl:tdr•, 11:1J'<l rcgT''~~ar ao 
líraz: 1 ....................... . 

Ao \'bcon·le rJ,! ,\.l'inos, ex-ministro 
jnnto il S:tnta S<\ pc!;t sua rlis
l''mj!,jj<d:tt.l':, ;·:tr:1, l' 0g're~'iar ao 
lWa;,!\ .........••.....•.••.••• 

. \11 l>ar;h:u·el L:1iz Ctdano Pereira 
Gnitnariies, ·~X-tllini-tro em Yo
nezncln, p-~la smtdis:,onibilitlatle. 
para mgress;tr no i~r:t:dl. ..... . 

. \o n:n·:"io de .\:.::niat• •h .\llllr:trla. 
Ctli'Íallo rxtJ·,~u!·rlinadü c mini;;.:. 
tt•o plenipotenei trio, pela, rcmo
çi'i.o Ja Sniss:t para a L"g-açiio 
junto it Snnb :';·~- .........•... 

>' .\n b::clurd .Julio llcnri'}UC de 
M••!lo c .\lvinJ, envirvlo extra
ot·rlinn,rio e min[-'tt·o plenipoten
ci<tl'i<>. '' •h l'<~IJJO<;iin do :\Ir~xico 
J•ar:t ~· !:cpn;•Eca Oricmt:!l do 
f~rn~n;;y .................... . 

>' :~o 1,::wharel Pl'dt·<J rle .\I'anjo 
B·•l! r:! o. <·It" i:1tlo f'xtmordino.rio 
c ntini-;tJ (_) }'l!_·:~:potc~nc~ar·io, pula 
r()~~!u.,-;l, ;~·~ l)f:r!1:g:!l p~u·n, a 
~ni...:~:t .•......•.•. . -......•.... 

}) ..:\o ;,acl!flr-?i r~·:cn f!,~ .\ZCYcdo, en
Yia· \q "xtt''toJ·d'~l:tt·io c mit11stru 
plcnijH>i<'l'ei:n·i,, •·m rlispr'nil·ili
d:Hie, pol' te:· .~i•lo nnmoarl<> l'ar:t 
O J\11JXÍC'0, ..•••..••••••••.•.•.• 

IR. A Antonio So:u·es I'.tií'~, ex-'!" s~
cretario ela Leg-:tçiln em Ibrlin, 
p~.ra rcgrr,s:u· :lO Br:t:dl. ..... . 

» Ai> hachat·el Franciseo de Paula 
Ara11jo c ~ilva, 2° se.·ret:tt•io, 
Jl'' la ~11:1 <I j,,ponii .i\ idnr!c pa r:t 
rr~Tessar :r a HI'<tzil. .••.......• 

1\J .. \o IH'. Ol:·ntho t!c l\Iag:tlh:ie-;, 
pela nomear;ão de :Z'' :;ecretario 
d:t Legação na Allslri~t-Hnngria. 

» .\o bacharel Brazilio ltiberô Ja 
Cnn\!:1, p~;h lll'OtHoç·ilo a cnYiado 

1:500~000 

G:5110$0011 

1\:;)0(1-.;()(1() 

n:5no~oon 

J::l:000$000 

l:í:Ofi0$000 

1 :2'10:!;1)(1() 

1 :250:::111)0 

3:'7:JO~OOU 
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extraordinario e ministro pieni
potenciario na Bolívia .....•••. 

:MArrço... 19. Ao IJacharel Pedro Candido Affonso 
de Carvalho, pela promoçiio a. 
enviado extraordinario e minis
tro plenipotenciario no Perú ... 

» ,. :\o bacharel Hem·ique :\I ame le Lins 
1le Almeida, pela prumo,;ão a en
viado extraordinario e ministro 
l'lenipotenria.rio no Par;1g-uay .. 

'' » Ao bacltarel Cesar A ugu~to Vianna 
de Lima, enviado extr·aordina
rio e ministro plenípotenciario, 
pela remoçfío do Perú para Por-
tugal ........................ . 

. \ mm,.... 9. A Oscar Reydner do Amaral, I" se
cretario, pela remoç•lo do Perú 
para a Leg-açiio nn. Republica 
Oriental do Crng11ay .......... . 

» » Ao bacharel Alfre•h.· de :\!oJ•aes 
Gomes Ferreira, I o secretario, 
pela remoção <l:; nran-Bl'Ptanha 
para a Legação nos E~;tad<'S Uni-
do~ dp, 1\merica .............. . 

» » Ao bacharel gclnat·do Felix Simões 
dos Santos Li:<LJoa, I o hecr·etario, 
pela remoção da Suis~8. pm·a a 
Legação wt Gran-Bretanh<t ..... 

)> )) A Manoel de Oliveim Lima. 2° se-
r.retaJio, pela remo~ii.o de POJ·
tug-al para a Legação no lmperio 
Allemii.o ...•................•. 

>> » Ao De. Alfretlo de Bm·ros ~Joreira, 
2" ~etTctario, maudado ex·;rcer 
o seu cargo na L·~::rac:1o no Perú 

>> >> Ao 01'. Graccho de :--ú \'alie, 2'' se-
cretario, mandado ~xerccr o sen 
C<1rgo na L0g-:u:;ão n;t ltopnblic:t 
Oriental do Urugtwy .......... . 

>' » .Ao bachard Augusto "\Iontenegro, 
2° sccretal'io, :nml'lado cxorcet• 
o seu cargo na Leg-nçiío nv . .-;uissa 

» )) Ao bacharel Hemiipte C:n·los l.U-
I,eiro Lisuoa, 2° seL:l'ctario, pel:t 
remoção do Parngnay para a 
Legação na Italia. ............. . 

)> » Ao lJacharel Jo.:;é .\ ugnsto Fer-
reiJ'a tht Costa, }0 sec!'et<lrio, pela 
remoção dos Estados Cniclos da 
America par:t a IPgação na lte
pulJlica Argentina ...•.....•.. 

255 

12:500$000 

l2:5oo;:;ooo 

12:!1oo;:;onn 

12:500~1111() 

:; :o: IOSOOO 

::: OO.J)OOfl 

3:000$00D 

2:;)00~000 

l :250<::.rJOO 

l ::!50.;;1)11() 

1 :2::í0$000 

3:000;':0011 

3:000$000 
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

0. Ao bachaeel José Cordeiro do Rego 
Banos, 2• secretario, pela. remo
ção tio Paragn:1y para a Legação 
na Boli via .................•.. 

" A 1\lanoe l Carlos Gonç:tl ves Pe
rcit';l, 2° secretario, pela remoção 
d:l Bolivia pat·a ;~ L''g-ação em 
Lisbc,a ..........•............. 

1:1. A .Jose Coelho Gomes, zo sem·e
tario, mandado exercer o sen 
cargo na Legação em Lonrlres. 

>> A Abilio Cesae Borges, 2" secre
tr,rio, m:u1rlarlo exercer o seu 
C:ll';.!O na Leg;1Çiio junto a Santlt 
c;· .._e •••.•••••••••••••••••••••••• 

28 .. \. Alft·ed•l Pereira Lim:-1, consul 
!!em! de 2" classe, pela remoção 
tli~ J~otterdam para a Bolívia ... 

~> A Antonio .Tfla'luim N0tto do,; 
Rcys, pela remoção tle Trieste 
para l~otter.tam, como cons;:l 
geral. ...........•....•.•..... 

» .\o Ybconde do Desterro, consul 
get'al apo,;cntarlo, para regressar 
ao Bec~zil. ................... . 

» A Joiio Vieira rla Silnt, ex-con
snl g-et'al em Lisboa, p:1ra re
gr.,ssar ao Brazil. ...•......... 

" Ao út'. l\lanoel José Barbosa, ex
consul geral em Paris, para re
p·.,ssar ao Brazil ............•• 

» A Manoel Jacintho Feneira rla 
Cunha, ex-consul no Rosario, 
pam regressar ao Brazil .•..... 

30. Ao Ut·. Pedro de Cnstro Pereira 
Soei ru, consn l geral de za classe, 
dc;;ig-natlo para exeecer o seu 
carg-o em S. Petershurg-o ..... . 

2. Ao Bm•;"io de Aguiar tle Andrarla, 
enviado extraordinario e minis
tro plenipotenciarioincumbido da 
missão especial em \Yashington 

» Ao h:lcltnrel Alfrello Sergio Tei
xeira de 1\lacerlo, enviado extra
ordinario e ministro plenipo
tenciario em disponibilidade, 
rlcsigna,Jo partt exercer o seu 
cat'giJ jnn to à Santa S1.i ....... . 

3. A 1\ntonio Augnstode Castilho, 
Jll' la promoção a c lUSul geral de 
1" cl:1sse em Nova- Yurk ......•. 

2:500~000 

2;;}1)()~00[) 

1:250$000 

1 :25~000 

5:000$000 

5:000~001. 

2:500~000 

3:000$000 

2:375:':000 

2:000.~000 

2:725$000 

0:500$000 

13:000$000 

G:000$000 
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JuNHO.... 3. Ao bacharel José Fortunato da 
Silveira J:lulcão Junior, consul 
geral, pela remoção de Marselha 
para Tr·ieste ...••••....•..••.. 

» » Ao bacharel Arthur Teixeira de 
Macedo, consul geral, pela remo
ção de Nova-York para Lisboa .• 

» >> A Manoel da Silva Pontes, pela 
promoção a consul geral de I a 

classe em M''rselha ........... . 
» » A Antonio Fontoura Xavier, pela 

pronwção a consul geral rle 2" 
classe em Genebra ...........•. 

» » A Joaquim Ferraz do Rego, consul 
geral de 2" classe. pela remoção 
de Halifax para Vai paraíso ..... 

» » A José Custodio Alves Lima, pela 
nomeação de consul em Mon-
treal ...•.......•.............. 

» » A Carlos Fraenkel, pela nomeação 
de consul em Bt·umen .........• 

» G. Ao Dr. José Calmon Nogueira 
Valle da Gama, pela nomeação 
de consul no Porto ....••....•.. 

» » Ao Dr. Raymundo de Sa Valle, 
pela nomeação de consul no Ro· 
sario ........••.•.•..•.....•..• 

» 20. Ao lmcharel Francisco Regis de 
Oliveira, enviado extraordinario 
e minbtro plenipotenciario, pela 
remoção da Hespanha para a 
Russia, supplemento da que an-
teriormente recebeu .......... . 

» 27. Ao bacharel Joaquim Osorio 
Duque-Estrada, ex-2° secretario 
da Lrgação no P:~raguay, para 
t•egressar ao Bmzil •........•.. 

» Ao bacharel João Marques de 
Carvalho, pela nomeação de 2° 
secretario da Legação no Para-
guay •.........•.......•....•.. 

28. Ao Dr. Raymundo de Sá Valle, 
complemento da que anterior
mente recebeu pela nomeação 
de consul no Rosario .......... . 

» A .Tosé Custodlo Alves de Lima, 
complemento da que anterior
mente recebeu pela nomeação de 
consul em Montreal ..•......... 

» » A Carlos Fraenkel, complemento 
da que anteriormente recebeu 

Poder Exec11tivo 1893 

2!51 

. 
5:000$000 

6:000$000 

6:000$000 

5:000$000 

5:000$000 

4:000$000 

4:000$000 

4:000$000 

4:000$000 

6:500$000 

I :250$000 

3:750$000 

2:000$000 

2:000$000 
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Demo~stração das despezas da 5• rubrica- Extraordinarias no 
exterior- no exercício de 1892 

I D1lcmuisação a Ernesto 1\ahel .......•.......... 
Gratificaçõe~ dos in~pectore~ de Con~nlados, Im

citarei:; C:11·lo:> Angnsb 1le Ful"lon l3uusquet e 
Olympio Actolpho dé ::>ouz<c Pitanga .........•. 

AjtHlas de custo do~ Bwsnws e Jo l1adl:lrel Vicente 
l\lachado da Si! v a Linw l'~'ra despezas de 
viagenl

1

'• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tele~n:"mfna-; <'X("~di._!o,.; pela,; din.,rsas Legações 
na l~lll'<l[J<t e Atw.·rtca ................•....... 

Imprensa, Leg;~çõll:-: em l'aris, L,n,Jre:>, Bruxellas 
e l3uenos-.\ires ..................•.....•..... 

Pas~agea:; a braziloiro,; desi·,,Jid,,s, conce,Jiths por 
di ver~o:; Consuhdt's .......•..........••...... 

Alugtwi:; das cas;ts Jas Legações em l\IonteviJ.éo e 
Lbl,oa, dirigidas por encarregados tle negocios. 

Fundição e feitio de um metro de platina ....•...• 
Taxa estrangeira dos telegramm:<s expedidos pelo 

l\liuisterio, no l• semestre ................... . 
LiHos comprados no estrangeiro e remessa dos 

mesmos .......•.....•...................•... 
E:stampilhas consular·cs, indemnbação á Casa d<t 

Moeda ..........................•...•...•..• 
Passagem do ministro Dr. As~is P.razil, que vuin 

de l3uenos-,\ires a est<l Capital a chamado do 
Govet•no ............•.............•.......• 

l\loYei,; pat•a a Legação <''li Bll<'nos-.\ires e dupo
situ rio an·lliv" tb Lega<;;"iu em S. l'eter·;;hrli·go. 

Un;;p<~í'a;; teitas eo111 a tu;tehin<~ do oneouraç:ulo 
Uiach,do qtw foi a Santo:; em set•viço deste 
Minbterio; indemuisação ao da 1\larinha ....•.. 

Para as de~pezas com a ün;, ostrangeira de tele
gJ>ctmums expetlidos pelo Minbteriu no 2" semes
tt·e, com telegrauunas J.irigidos pelas Legações 
na Em·opa e America, soccorros, passagens, 
cujos pagamentos não foram ainJ.a solicitados, e 
mais a quantia de .••...•......••............ 

Credito ..••. 
De(icit ....• 

l :500$000 

1:711$391 

12:000$000 

45:21!2$\)12 

10:004$221 

1:320$900 

3:820$444 
l: 1018925 

G:G08$770 

220$077 

1:958$340 

444$444 

ll :483$896 
lü:l: /Oti$670 

25:000$000 
128:/0ti$670 
40:000$000 
88:70ô$G70 

la Secç>ãn, 15 t!e fevereiro de 18V3.- O director, Lui::; (.àetano 
da 8!/ra. 
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DECRETO N. 1319- DE 17 DE 1\IARÇO DE 1893 

Cren. um commando superior de gu~rdas nacionne~ nn. com:trca de Salinas 

no Estado de Minas <leraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Dnidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Salinas, no Est:ulo 
de Minas Geraes, um commanrlo superior 1le guardas nacionaes 
que se comporá de dous batalhões. um de infantaria e outro 1b 
reserva, com as designações de 173• e 100•, com quati'O es•1 na
drões e a designação de 47• ; revogadas as disposições em con
trario. 

Capital Federal, 17 de março de 1893, 5• da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1320-DE 17 DE IIIARÇO DE 1893 

Crca um commando r-;uperior de guardas nnclonaes na comarca de ~1nrianna, 

no Estado de J\[in:ts Geraes. 

O Vice-Presidente da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brazíl 
decreta: 

Artigo nnico. Fic[l, crendo na comarca de Marianna, no Estado 
de Minas Geraes, um com mando superior de guardas n:tdonaes 
que se comporà d(ls actuaes hntalhõe~ ns. 8• n \J• <f., inf,ntada 
" :~o· d<t re:-;erv.t, qu•J serão desl i~wlo~ • l:t eo n;u·,~.t. ·I e Pir•;t n ..!' ', e 
de mai:> um regiltltlllto de cavalhri.t, com quati"•J es•Jil;tdrõo:; e a 
designação de 413°; revogadas as dispo~içõe:; em contrario. 

Capital Federal, 17 de março de 1893, 5° da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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llECRETO N. 1:!21- T>P. 21 DE MARÇO DF: 18\l:l 

Appt·ava ~ reforma •Jus e•tatutos •la Companhia ~alinas Lindenberg !\e 

C."ho Frio. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Salinas Lin1lenberg de 
CalJO Frio, rlevirlamente representada, resolve approvar a reforma 
•le se!lS e;;tatutos, de accJrrln com as alterações que a este acom
panham • e que tormn \·otarlos na assembléa geral de acciouistas 
realisa•latem 7 de feYet·eit'•' pruximo passado. 

O :-.lini tro do Estado do:; ?\egocios da lndustria, Viação e Obras 
Publicas , ssim faç:t execntat·. 

Capital Federal, 21 •lo mat·•:o •lo !R\l:'l, 5° da Republica. 

FLORIAXO PF:IXOTO • 

. 4. P. LimzJo de Abreu. 

Alteraçõefõl do!'! e'"!ta.tu.tos <la Con1.pauhia 
:o-;a li na!'! Lin.1lenberg de Cabo I<'rio, a que 
se ref'üre o decreto. n. 1:.~21 de .21 de 
nuu•ço de 1~9:; 

,\J·t. 4°- O capital da companhia serit de 1.000:000$ dividido 
em eiuco mil ac~·ões d<J 2011,.:; cnda uma. 

,\rt. 5." - A assmnblé t gemi ortlinarLt ronnir-se-ha annual
mente no mez de setemiJI'o para exame de contas o approvação 
do relatorio da di1·edoria e conselho fiscal. 

O anno social da companhia ~erá de I de julho a 30 de junho 
de c;lda anno. 

Art - li. A gestão tlu companhia será exercida por tres dire
cto!'es com mandato por quatro annos, sendo um o presidente, 
outro o seci'etario, e out!'o o thesoureiro. 

;\rt. 12- Os directores ,Ja companhia vencerã0 o honorario 
annual rle 6:000$ pagos m~malmente . 

. \rt. 1:~ - b - Nomear o ge!'ent·l e os cmpr<'garlos necessa
rios e marcar-lhes ordenados. 

Art. 14- O gerente poderá escolher um snb-gerente, de 
accorclo eom a dircctoria, p~t·a auxiliai-o e suustituil-o nos seus 
im pedirnontos. 

,\I't. I;) - Pam os nn~ determinados por lei serão eleitos na 
a~S0.111bh\a ortlinaria tt·,·~ fi-;wes o tre.i supplentos eom mandato 
por um anno. 

Ar!. 23 - A •lirectnria escolhera o estabelecimento bancaria 
onde devem ser depo~itados os saltlos <Jxistentes em caixa. Os 
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cheques para o movimento ria conta corrente sel'ão firmados pelo 
director-thesom•eiro com o visto do presidente, bem como qualquer 
documento ou obrigação, co!I} referenc:ia aos negocios sociaes. 

Art. 26.- Os accionistas reconhecem e acceitam a responsabili
dade que lhes é attribuida por lei e approvam estas alterações. 

DECRETO N. 1323 (.) - DE 21 DE MARÇO DE lH93 

Divide o collegio commercial da C!Lpital Federal em cinco secçiíes 

e dá outras providencias. 

O Vice-Presidente 1a Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. 1.0 E' dividido o collegio commercial da Capital Federal 
em cinco secvões, competindo a preshlencia da primeira ao pre
sidente da Junta Commerci:tl, e cada um:t d>tS outeas a um dos 
IJUatro deputados de maior votação. 

Art. 2.• Compõe-se :t primeira secção, dos eleitores da lettra J; 
a segunda, dos da lettra A ; a terceira, dos das lettras B, C e F; 
a quarta, dos da'l lettras D, E, G, H, I e M; e a quinta, dos das 
lettras L, N e o até z. 

Art. 3.• Nenhum deputauo poderà. eximir-se, sem motivo jus
tificado, da presidencia da secção que lhe couber, sob pena de 
perda daquelle cargo, mediante processo de responsabilidade, 
nos termos da legislação vigente. 

Art. 4.• O edital da convocação dos eleitores designará o logar 
da reunião de carta uma d'1s secções. 

§ 1.• No dia e logar annuncia•los re1mir-se-ha a secoiio, ás 
9 horas da manltã, sob a pre;;idenci·• do presidente da Juat;t 
Commercial ou do deputado a quem competit• e que a houver 
convocado. 

§ 2.0 O pt·esidente nomeará dons eleitores para servirem, um 
de escrutador e outro de secretario interino, e immediata.mente 
se procederá por escrutinio secreto a eleição de dous escrutadores 
e dons secretarias etfectivos, declarando-se eleitos os que obti· 
verem maioria de votos, ou em f<1vor de quem de3empatar a 
sorte, e constituirã:o assim a mesa. 

§ 3.• A act~t da formação da me:m. será assigna.da pelo pre
sidente, escruta•l<W e secret.uio intet•inos, incumbindo a este 
escrevel-a e nella mencionar as duvidas que se levantarem sobre 
a sua organisação e as decisões proferidas. 

§ 4.• Em seguida, declarando o presidente que a mesa e:ffectiva 
tomará conhecimento de qualquer reclamação contrJ. a exactidão 

(') o decreto com o n. 1322 não foi pllblicndo. 
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da lista n Lxada, ou denuncia de fraude, serão decididas as 
duvidas sofre materia de direito, pela mesa, e sobre ma teria de 
f'act•), pela s~>cção eleitor·al, :conf·Jrme as qualificar o presi•lente. 

§ 5." Não levantadas ou resolvi·las as duvidas, o 1" secre
tario procederá á chamwla rios eleitore9, por cópia authentica 
da lista affixada; C<lda nm rios chamados depositará sua cedula 
na urna colloc:vla sohre a mesa e escreverá o seu nome no livro 
para esse fim destinado, tomamlo nota o 2" secreturio, dos que, 
comparecendo, tleixarem •le Yotur e rlo motivo deste facto. 

Art. 5." Além da lista dos re~pectivos eleitores. fot·necerà a 
Junta Cornmercial a c:~da uma das secções uma urna para o re
cebimento das cednlas e nm livro omte os eleitores escreverão o,; 
seus nomes à medida que f<n·em votando. 

Art. f>. o Nenhum ..teitor poderá votar antes da chamada do 
seu nome, e os que comparecerem depois votarão em ultimo 
logar. 

Art. 7. 0 Os presidentes das mesas eleitoraes votarão perante 
estas. 

Art. R. 0 As mrsas de todas as secções, terminarias os trabalhos, 
remetterão sem demora as suas actas á Junta Commercial, que 
fara a apuração geral, lavrando a neta respectiva, da qual en
viaJ·á uma. cópia a cada um dos eleitos para servir-lhes de titulo. 

Art. U.0 O presidente da .Tunta Commercial marcará o segundo 
escl'ntinio, quando for caso delle, para o dia mais proximo que 
for possi v e!. 

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 21 de março de 18UJ, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1324 - DE 21 DE ~IARÇO DE 1803 

Approva o perfil longitudinal, desenhos dos typos de obras d'arte e orçamento 

para a construeção de um trecho do prolongamento da Estrada de Ferro 

Central de Pernambuco. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve approvar os estudo;; constantes do perfil longitudinal, 
desenhos dos t~·pos de obras d'arte e orçamento apresentados 
pelo director da Estrada de I<'erro Central de Pernambuco, com 
u officio n. 21144 de 1 de dezembro ultimo, para a construcção 
do trecho do prolongamento da mesma estrada comprehendido 
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entre S. Caetano era Raposa e Bello Jardim, na extensão de 
34. 776k,57, estwlos que a este acompanham, rubricados pelo 
director geral ua Dircctod<t de Viaç:ío rht cornp~tonte Secretaria 
de Estado. 

O Engenheiro Antonio Paulino Limpo rle Abreu, Ministro 
de Estarlo uos Negocias da Industria, Vi;1ção e Obras Publicas, 
assim fará executar. 

Capital Federal, 21 de março de 189:l, 5° rla Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Limpo de Abreu. 

DECRETO N. 1325- DE 21 DE MARÇO DE 1893 

Abre a.o Ministerio d:t Industria, Viação e Obra.s Publicas um credito rle 

16:200;3000 par:t O(;rorrer ao pagamento rle salarioR dos serventes rla rcspe· 
ctivn. Secretarh tle l~stado, ,furante o corrente exercicio. 

Não tendo o Congresso Nacional, em sua ultima reumao, 
consignado na vigente lei do orçamento verba especial com 
destino ao pagamento de salarios dos serventes incumbidos do 
asseio e conservação do edificio em que funcciona a Secretaria 
de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, 
o Vice-Presidente da Republic-1. dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo a que o § 2° do art. 6° da referida lei n. 126 B, de 
21 dil novembro de 1892, não offerece margem para semelhante 
despeza, que em orçamentos anteriores sempre foi paga pela 
verba - Eventuaes -, e considerando que o serviço de que se 
trata é indispensavel: resolve abrir ao Ministerio da lndustria, 
Viação e Obras Pn!Jlicas um crerlito extraordinario de dezeseis 
contos e duzentos mil réis (16:200$), exclnsivnmente destinado a 
ocrorrer ao pagamento t_\o referirlo pe~soal llnrante o corrente 
exercício. 

O Ministro de Estado dos Neg-ocios da Inrlustria, Viação c 
Obras Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 21 de março de 1893, 5" do. Republica, 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Lirnpo de Abreu. 
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'DECRgTO N. 1326- DE 24 nE llfAltço DE 1893 

Abre um credito de 12:779.;on5 prtra occ•lrrer ao excesso de despezas com 
os serviçns dn. Inspectori:t <la. Instrncçiio Primo.ria e Secundaria e com os 
dn. rn~tr111'\ã0 Primaria. do 1° (' 2n gr(tOR. dest.a Capitnl. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil. 
attenllendo a. que a consí,Jertvel alta nos preços dos objectos de 
expediente, a eliwaçilo nos alugueis rias casas occupadas pelas 
escolas publicas e as despez;IS com a representação do Pedago
gium na. ~xpo,;ição prep.u·atoeia para a de Chicago, tornaram 
insntficiente o cr•edito aberto pelo decreto n. 722 A, de 30 de 
janeiro do 1892, na parte destinada ao ma teria.!: 

Resolve,' usan,lo ttt autorisaçilo conferhla no art. 3°, n. 13, da 
lei n. 2fi de ;~o t!e ,Jezembro de 1891, abrir ao Ministerio tia 
.lustiç:t o Negocias Interiores o ct·etlito de 12:779$065, para 
occor1·er ao pagamento do excesso de despezns no exercício 
de 1892, constantes da demonstração junta. 

Capital Ferlera.l, 24 de ma.rço de 1893, 5° da. Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Demonstração do credito praciso para occorrer ao excesso de 
despezas com os serviços da Inspectoria Geral da Instrucção 
Primaria e Secundarh .. e com os da Instrucção Primaria do 
1·· e 2'' gráos desta Capital. no exercício de 1892, para as 
quaes foi insuftlciente o credito aberto pelO decreto n. 722 A, 
de 30 de janeiro de 1892, na parte destinada ao material 

Saldo do credito do decreto n. 722 A. 
A pagar: 

lmportancia •las contas rle forne
cimentos :'t lnspectoria Geral, in
cln-;ive a do 999~\199 do elevação 
alngnol de casa ............... .. 

Idem da gratificação a um servente 
pelos serviços extraordinarios da 
Expo'-'ição Pedagogica ..........•. 

I1lmn pelos serviços rio exames gci'aes 
•lo JH'ilpamtorio~ ................ . 

Idem de 'luas contas 1lo despachanh 
Ernesto Diniz do Amaral, de agen-
cias c c a n·etos .........•.....••.. 

1:821$617 

7:533$949 

83$333 

4:226$000 
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2:251$900 

Importaucilt do uma conta de Soares 
& Niemoyer, pelo fornecimento de 
objectos de expediente ..••••.•••.• 

Idem da tltxn. de esgotos de quatro 
predios, do 2• semestre de 1892 •.. 120$000 14:600$682 

Credito preciso. • . . .. • • . • • . 12:779$065 
Secção Geral de Contabilillade, 23 de marco de 1893.- O flire

ctor, José Carlos de Souza Bor":ini. 

nEcRETo N. 133o n --DE 24 DE MARço DE 1893 

Conc•Jdfl ao n~·a.~iliani,qrlte B(I,Hl• {iir D('.u.tschlmul autorisa(:ão par~ estabelt1Cer 
uma caixa tilial na. cidade d1~ S. Paulo, Estaflo do mesmo nome. 

O Vice-Presidente da Repub!icl llos Estados Unidos do Brazil: 
Attenrleudo ao rJue requereu o Brasiliani.~che Bank (iir Deut

schland. funrlado na cidade rle Hamlmrgo, representado pelos 
uirectores de sna caixa filial nesta Capital, Paulo Boettzer e 
'Valuemar Herah, resolve conceder-lhe autol'isação para esta
belecer uma cn.ixa filial na cidade rle S. Paulo, Estado do mesmo 
nome ; observadas as condições impostas ás caixas filiaes de 
hancos, pelas disposições em vigor. 

O :\linistro dos Negocias ua Faze orla assim faça executar. 
Capital Ferleral, 24 de março de 1893, 5° lb Repuhlica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Se1·;edello Corrêa. 

DECRETO N. 1331 - DE 24 DE :\[ARÇO DE 1893 

Abr·e ao 1\fínist~rio dos Ne~ocios da. In1lustria, Via~.ãn c Obras Publica~ um 

cr~,Jit~ e:<trnordinario ue 150:000$000 no cambio tle 27 ds. por 1~000 parn 

dar cumprimento no disposto no art. !:::0 da lei n. \!7 de :"i de outubro do 1S02. 

O Vice-Presidente da R.epublica do:; Estados Unidos do Brazil : 
Usando da !'acuidade concedifht pelo n. VI do n.rt. 5o da lei 

n. 126 B, 1le 21 1!0 novem h !'O do 1892, quo antorisou o Governo, 

(') o" decreto" com os ns. 1327, 132.~ e 1:J2g não fornln publicados. 
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entre outras providencias, a <lar cumprimento no disposto no 
art. 2" da lei n. 97 de 5 de outubro do mesmo anno, resolve 
ahrir ao Ministerio dos Neg-ocio;; da lndustria, Viaçã.o e Obras 
Publicas um credito rle 150:000$, ao cambio de 27 finheiros 
sterlinos por 1$, atim de occorrer ás rlespezas da execução 
do tratado celebrar lo com a China em 6 de setembro de 1890; 
da celebração do tratado de commercio, paz e amizade com o 
Japão, e do estabelecimento de ag-entes diplomaticos e consu
lares nesse,; paizes, para manutenção de suas boas relações, e 
especLI Jrwmte encarreg-arlos esses e rmtros ag-entes de tlscalbar 
a emigração 1]\1•3 rl:ujuelles paizes se rlit·igir pam o Bra;r,il. 

O Ministro de E::;tarlo dos ~Cg"•lCios da. lndustrí:t, Viação e 
Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 2! rle março de 1~93, ri" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. P. Limpo de Abreu. 

DECRETO N. 13 32 - nF. 24 nE MARço DE 1893 

Crroa. um commnntlo superior de gu:trilag nacionaes nn. comarca. ,1,. Ararft.nguft.. 
no ]~:.:t:1.rlr1 (lc S:tntL C:tthn.rina. 

O Vice-Presidente da Repnhlica rios Estados Unidos do Brazil 
rlecreht: 

Artigo unico. Fica crearlo n:t comarca rlA Ararangná, no 
Estado de Santa Catharinn., mn commanclo suprlrior tle gur.rtlas 
nacionaes, quo sec01npc,rá de •lous bat:1lhões <ltl int'antnriado 
serviço :letivo, com quatro companhias cada um e as riesigna
çõe~ de 21° e 22", e um batalhão cht reserva, taml•em com qua
tro companhias e a designação do 8°.; revog<l.das as disposições 
em contrario. 

Capital Federal, 24 de março de 18\)3, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernnmlo I.oiJo . 
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DECRETO N. 1333 -DE 24 DE :MARÇO DE 1893 

C rea um commando superior de guardas Dt.Jionaes na comn.rcn de S. Joaquim 
da Costa da Serra, no gstado de Santa Catharina. 

O Vice-Presidente Lia Republica dos Estados Cnhlos do Brazil 
decreta: 

Art.igo unico. Fica creado na comarca de S. Joaquim da Costa 
da Serr<L, no Estado de S.wta Catharina, um commando superior 
de guardas nacionaes, que se comporá de dous batalhões de in
fautaria do scr·viço activo, com qun.tr·o comp:mhias cada um e as 
desig-nações tle 19° e 20•, e um batalhãn da reserva, tambem com 
quatro COill!J~Hlhias e a designação de 7°; revogadas as disposições 
em contrario. 

Capital FeJeral, 24 de março de 18\J:3, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1334- DE 28 DE MARÇO DE 1893 

Regula a parte civil do decreto n. 1030 de 14 de novembro de {890. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da attribuição que lhe compete pelo art. 48, § 1•, da 
Constituição, resolve expedir o regulamento que baixa com o 
presente decreto, para regular a execução da parte civil do 
decreto n. 1030 de 14 de novembro de 1890. 

Capital Federal, 28 de março de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Hegulamento annexo ao decreto n. 1334 desta data 

Art. 1.• A administração da Justiça Civil é incumbida ás se
guintes autoridades no Districto Federal : 

1. o Aos pretores ; 
2.• Ao juiz dos feitos da Fazenda Municipal ; 
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I 
3.• Ao.Tribunal Civil e Criminal; 
4.• A' Côrte lle Appellaçfío. 
Art. 2.• Não se incluem no disposto no paragrapho ante1·ior : 
l,• As c<msas a que se referem o 1lecreto n. 848 do 11 de outu-

bro de 1890, salvas as l!isposições Llos nrts. 15 §§ lo c 2", 16, 361 
e :162 do decreto n. 481 do lltle outubro de 1890; 

2. o As causns que por determinação de lei federal ou municipal 
são julgadas administrativamente por jniz ou tribunal. 

Art. 3.0 E' lll<llltid;L a competeuch dos consules, vice-consules 
ou .tgentes consulares nos termos da legislação em vi~or, S[IJ v o 
si outra cousa for determin:vla em tratado ou convenção. 

Art. 4. o O juizo arbitml ó admittido nos termos do decreto 
n. 3900 de 26 de junho de 18G7 . 

. JL!U5DIC~·.-,O !Jo.JS I'HETOitEo; 

/1.rt. 5. o O Districto Fo<leral, emquanto outea divisão se não 
fizer, tem tantas circumscripções quanta~ as actua0s IH'lltOI'ias. 

Art. 6.0 Haverá em cada u111a destas circumscripções um p1·etor 
nomeado pelo Presidente da Repnblica dentre os cidadão,; brazi
leiros que forem gt';,l.'luados em direito e houveJ•em exer·cido, 
durante dons annos, pelo menos, a, judicatura, o mini:;terio publico 
ou a advocaeia, sendo prefe1·:dos os que tiverem titulo de exame 
ou haiJilitaçãu. 

§ 1. 0 Os requerimentos dos pretendentes ao cargo de pretor 
devem ser informados, segundo o~ serviços que :lllegarem : 

a) Si ua judicatura, pela Córte de Appel!ação; 
IJ) Si do ministerio publico, pelo procurauor geral rio districto ; 
c) Si d~t ar!vocacia, pelo Instituto 1\a Ordem dos Advogados, 

ou pelos juizes e tribUIW'"· 
§ 2. 0 O preto1· qne :10 tempo •h nomeação não for· magi:>trado, 

exercerà o cargo durante quatro anuos e s1'> poderá ser exonerado 
em virtude rle sentençr~. ou a seu pedido. Findo o qnatriennio, 
poderá ser recot11luzido com titulo •le vitaliciedade. 

Art. 7." Além d.o pret•>r ha \·crú trcs supplentes, nomeados pelo 
1\liuisti·o da Justiça e Negocio~ Interiores, sob proposta do Conselho 
i\Iunicipal, sondo denominad(' sub-pretor o que for gr:Hluarlo em 
direito e que preferirá n:t sul;stituição e no preenchimento da 
vaga. 

Art. 8.° Cada Pretoria tora um escrivão e um ou mais escre
ventes juramentados. Ao Presidente da Côrte de Appellação 
compete a nomeação ilartuelle serventuario, mediante proposta 
do respectivo pretor, dentre os eidadãos que houverem obtido 
titulo de habilitação. 

Art. 9. o Servirão igualmente junto ao pretor um ou m:~is 
olllcines r.le justi\a, vor ellc nomeado;; tl fJUC executarão suas 
ordens e desp::~chos rm todo o Districto Federal. 

Art. lO. Nas tli\ig.~ncias qne se e!Iectuarem fóra da circum
scripr;ão do pretor, e sempre •'IUC for reclamada a presença de 
mais de um oificial de justiça. servirá o da Pretoria que houver 
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ordenado a diligencia, juntamente com um outro da Pretoria 
onde tiver de se effectuar a mesma dh~gencia. 

Art. 11. As avaliações e arbitramentos se farão por simples 
mandado, ainda quando os bens, objectos de avaliação ou arlJitra
mento estejam fóra ua circumscripção do pretor. 

Art. 12. O disposto no artigo antecedente applica-se á vistoria 
ou acto equivalente ; pelo que o pretor póde, fóra da circum
scripção em que exerce a jurisdicção, assistir ou mandar proceuer 
á vistoria ou neto equivalente, como o depoimento em casa ua 
testemunha ou da parte. 

Art. 13. As testemunhas e as partes litigantes prestam os 
depoimentos no juizo da Pretoria, anele corre o feito. 

Art. 14. Aos pretores compete: 
1.° Concilhtr as partes que perante elles comparecerem espon

taneamente, guardando-se, tanto quanto possa ser applicavel, o 
disposto no decreto de 20 de setembro dQ 1829; 

2.0 Processar e j11lgar em primeira e ultima instancia as 
causas de valor inferior a 1 :0(}0$000; 

3.o Processar e julgar em primeira instancia as causas de 
valor de 1:000$ até 5:000$000; 

4.o Exercer funcções mio contenciosas como juiz do:; casa
mentos (arts. 8° a 10, 12, 13, 19,22 a 35,41 e 42 do decreto n. 181 
de 24 de janeiro de 1890) e conhecer dos impedimentos (art. li 9 
do decreto citado), com o recurso de aggravo para o conselho 
do Tribunal C i vil e Criminal ; 

5.0 Exercer os actos de jurisdicção voluntaria, como protesto 
para a conservação e resalva de direitos, homologação ou 
confirmação por sentença, incluindo-se, até o valor de 5:000$, a 
homologação de decisão arbitral e a de partilha amigavel ; 

6 o Processar, sempre que o valor exceder a 5:000$, inven
tarias, ou ex-officio ou a requerimento de parte; contas de tutela; 
ue curatela ; de testamentaria, e liquidações commerciaes. 

§ 1.0 Si no inventario houver questão de que se possa tomar 
conhecimento, ou por ser de direito ou quando, por ser de facto, 
admittir prova in continenti, o pretor mandará que as p<~.rtes, 
sem prejuízo da marcha do feito, salvo o disposto no§ 5", 
façam as suas allegações, que serão appensas aos autos e dcd
didas em occasião opportuna pelo juiz competente. 

§ 2. o Nos casos de haver notificação para se proce.ler a inven
tario, e o notificado offerecer no prazo de cinco dias allegação 
ou embargos, o pretor, ouvida a parte contraria por outros 
cinco dias, concederá para prova uma só dilação de dez dias, 
que correra desde a publicação do despacho em audiencia, e 
finda a mesma dilação será, pelo juiz competente, proferida 
sentença. 

§ 3.0 A partilha se faz por partidores nomea•los a aprazi
mento das partes, ou pelo escrivão do feito, si houver annucncia 
de torlos os interessados, tomada por termo nos autos. 

§ 4." Os partidores são em numero de dous, e, si não puder 
haver aecordo na nomeação, é pelo juiz feita a escolha entre 
os propostos. 
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§ 5. o o! pretor não póde conhecer da questão de nullidade de 
testamento, quando me~mo arg-nid:t em inventario, cujo preparo 
e jnL:amento lhe poss:t competir ; e não proseguirà nos termos 
do inventario, envJuanto não for pelo juiz competente decidida a 
prej Utlieial. 

§ G." Applica-se, t.lllto quanto possível, às contas de tutela, de 
curatela, de testanwntaria e as litJnidações commerciaes o tlis
posto nos par::tgraplt•lS anteriores. 

Art. 15. Tamhem eompete ;~os pretores at•recadar e administrar 
os bens de an,;entes nos tet·mos da legislação em vigor. 

!'i 1. o Feita a arrccadaç-<[o ~orú '' !"<teto levado ao conhecimento 
do procltr:t•lor S•!cd•)nal, fJIF! P•>dcrit otliciar uo;; autos como 
rcpt·cscutante th Fazonda r'<!dor:tl. 

!§ 2. o Do mesmo morlo se procederà em rclr ção :1 Fazenda 
Municipal, ftlle inte:'\'irit no pruees'n p<lr intermedio t!o respectivo 
pt·o··urarlor dos feitos. 
~:L" julgada \·aga <L herança, :1 S<littença deve ser ou noti

tic:ula ao representante que haja intervindo 11os ter·mos do§ 1", 
ou ,·ommunieada ao jniz ~eccional. 

§ 4. o O pretor nomeará curador ad hoc, para tomar conta dos 
bens, até que, sob sua responsabilidade, o curador dos nusentes, 
a quem se officiara, ou contirme a nomeação feitt ou. nomde 
pessoa, que receba os taus arrec,tdados ; podendo o curador 
conceder ao seu delegado os mesmos poderes que por lei lhe 
são outorgados. 

§ 5 .• A nomeação ou confirmação será junta aos autos, dos 
quaes devera outrosim constar a re~posta do curador, declarando 
os potleres que confere. 

§ 6. • O curador ad hoc ou pessoa de nomeação do curador dos 
ausente;; prostar·a conta;-- perante estes, como si fóra depositaria. 

Art. 16. Por exce,ler·em (t :dçad:t, eompete só aos pretores o 
preparo dos proce~sos S•'guintes : diYorcio amigavel, eartas de 
emaucipa!,'ão e supplemettto~ de> idade, I icen(·as para a subrogação 
de bens dotaes, ou para a venda de bens de raiz pelas mulheres 
menores, consentindo os marido~, insinuação de doação, suppri
mento do consentimento tio pae ou tutor para o casamento, ou a 
do mari1lo para po•.ler· a mulilet• revogar alienação por elle feita 
nos termos da Ord. L. -1", art. 48, § 2''. 

Art. 17. Para se poder regular, no caso de appellação da sen
tença do pretor, a cornpetencia da Camara Civil ou Commercial 
do Tribunal Civil e Criminal, elevem as partes, na petição inicial 
da acção, declarar qual a natureza da causa. 

Paragrapho unico. Não havendo declaração, fica prevalecendo 
a jurisdicção civil. 

DO T!tiBU:oiAL CIVIL E CIUMINAL 

Art. 18. O Tribunal Civil e Criminal divide-se em tres camaras: 
criminal, civil e commercial ; e compõe-se de um presidente, 
dous vice-presidentes e nove juizes- todos magistrados. 
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Parag-raphú unico, Estes magistrados serão nomeados dentre 
os cidadãos IJrar,ileir·os graduados em direito e que srJ houverem 
rlistinguitlo durante seis annos. pelo L enos, na judicatura, minis
teria publico ou advocacia. Terão preferencia : 

[. ,\té á metade do numero elos membros do Tribunal, os que 
houverem exerci!lo a judicatura, especialmente os pretores com 
titulo vitalieio ou de habilitação. 

li. Até ao terçr, os que houverem exercido o ministerio pu
lJlko, especialmente com titulo de habilitação. 

lll. Até ao sexto, os que houverem exercido a advocacia, 
especialmente com titulo de habilitação o contando dou,; annos 
de serviço como a• I vogado do,; pobres. 

A disposição 1ln § 1 o do art. 6° ê applicavel aos cawlidatos 
aos r:n·gos de juizes do Tribunal. 

.\l'l. 19. Cada c:tmara compõ'J-se de tt·es juizes, além do pre
sillente, funccionando em cada umct tres escrivães, nomeado;; da 
lllesma lürma que os das Pretot·ias; e os officiaes de ju::;tiça 
necessarios, nomeados pelo presidente da respectiv<t camara. 

Paragraplto unico. O Tribunal terá um porteiro privath'o, 
f!lW '' presi,Jente nomeará. 

Art. 20. Tor[q.,; o.; annos, no me?. •I e •lezcmbt•o, se rennirãq os 
doze membros do Tribun'd [lilra a eldçlio do pt·e~i·leu l<J e Llos 
vice-pre~i1lentcs. 

Art. 21. Escolhendo o pt·esi•Jent J eleito a C<tm<U'<t f!Ue f!Uer 
pre;i,lir, passara a distribuir :t pre~idencia rias outt'a~ duas pelos 
vice-presidente,;, sujeitan1lo o acto á appi'ovação da maiorht dos 
juizes. 

Art. 22. O presidente do Tribunal, alem de dirigir e regular 
os tralmlhos da cam,tra que preside, exerce <t suprema direcção e 
pr1·sitle as c:unaras r.mnitlas. 

Al't. 2:~. Os dons vice-presidente~ dit·igem e regulam os tra
lmlltos das suas camaras. 

1\.rt. 24. 1\.lém das camaras, !ta um conselho, composto do 
presidente e dos dous vice-presidentes. 

Da camara civil 

Art. 25. A' camara civil compete : 
l. o Processar e julgar em primeira instancia todas as causas 

contenciosas que, sendo de valor superior a cinco contos de réis, 
não tiverem juiz privativo ; e as d•J valor inestimavel, como as 
contenciosas de divorcio, as de nullidade do casamento, as que 
dizem respeito ao estado ou capacidade civil das pessoas, as de 
nullidade de testamento, as de desherdação e as do retlucção de 
testamento á puhlica-torm;t ; 

2.° Conhecer em segunda e ultim;t insta.nci;t das appellações 
das sen tençrts proferidas pelos pretores ua~ causas contenciosas 
de valor de um a cinco contos de réis ; 

3. o Conhecer dos embargos ás sentenças proferidas em segunda 
instancia, e dos embargos á execução. 

Poder Executivo :1893 18 
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lJa canwra commercial 

Art. 2G. A' cumara commerchl compete : 
I. o Processar e julgar as causas commerciaes de valor supe

rior a 5:000$ privativas tio Juizo do Commercio, cotn oxce
pção das indicadas no art. 15 !ettra g do decreto n. 848 de ll de 
outubro •le 1890; e assim tnmbem ns de fallenciJ. ou liquidação 
forçada, que ficam sendo equiparadas ils de valor inestim~wel ; 

2." Conhecer das appellações das seu tenças proferidas pelo pre
tor em causa commerchl do valor de um a cinco contos de róis; 

3.° Conhecer dos <·mbargus ás sentenças proferidas em ;,e
gumla ínstanciu, e dos embat·;.;os á execução. 

JJisposiçõJs commuils ús caow1·a·: ci1Jil c commercial 

.\rt. 2i. Inclucn:-se, porque pocm termo <'O feito, na compe
tencia r las camn.ras, os segnintcs desp:1elw~, r;ucr dl'l !. ~ caílJ~t 
:1ggr;•vo, quer nppella\iiO : 

1.• O da absolviçii<> •h i:JStnnci 1, si por clle fut· jn!gada pe
rempta a acção ; 

2. 0 O da rejeição in lid1:'n~ 1{,, <1:nlnrgo::; do c:;ecnl:1l!o 011 dJ 
terceiro; 

3.• O de recebimento d~ ~:mLal':'·o~ ce-m contJ,•Hm:H·<Io nas 
acções rlecendiarias, ou nas :I e '"'·!.;·n: o terl',strc ; ' 

4.• O de <le3erção J<J nppellaç:\o; 
5.• 0 ue li<IUidação de ~ent€·1\Çl, l'Xhib!.,:iío ,. :1<1hilitação j 
ü.• O que julga a!inal o el!lhal'go on ancotu, o a dulcnção 

pessoal; 
7. • O •I e declaraçiio de fullencia ou •le lirrtli,Jação !nt·•::td<\; c o~ 

preparatorios de coucordata c moratoria, e a relmiJilit:.çi\<'. 
Art. 28. Sempre que for pus~iYel pr0fcrir-se •l<>d-:\o tc:·mi

na.tiva do feito, o •lespacho, ainda quo m~ e~pccic tenha de ser 
interlocutorio, sera dado pu!a c:m1ara. 

Art. 29. Todos os mais tlesp,tcltos ufio comprellen,lido~ no;:; 
artigos antecedentes são proferido..; por ,juiz singular; compe
tindo-lhe, outrosim, o cnmprimento de torbs a:-; prec • torias ou 
rogatoríns de dentr:l c du fúra tlo paiz diri~idus ú;; jnstiçn,; do 
Dístricto Federal. 

Art. 30. Si as precatarias ou ro;ratorias for0m dirigirias às 
justiças em geral. ou indicnrem algum outro juiz qne não os lht 
cu,rnara civil ou commerci:tl, seu cumprimento 5e furit polojuiz da 
camam civil a quem for pelo presidente •listribuiõo. 

Art. 31. O juiz singular funcciona poe distribuição feita pelo 
presidente da camara. respectiva.. 

Do conselho 

Art. 32. O conselho, composto <lo presidente o tlos <lons vice
presidentes, se reunira ao menos uuw vez por Sf3mnna e scmpra 
que o presidente o convocar. 
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Paragrapho unico. Os juizes do conselho, excepçfio feita no 
julgamento do aggravo, reveem os feitos em que tenhnm do 
proferir sentença. 

Art. 33. Compete ao conselho: 
§ I." Em primeira e ultima instancia, julgar àa~ susp:•ições 

postas aos membros do Tribunal, ao jniz dos feitos da Fazenda 
Municipal e aos pretores, guardados os termos da lcg-hl:1çfi" ern 
vigor. 

§ 2." Proferir em primeira instancia sentença. nas cansas não 
contenciosas processadas pelos pretores, e homologar a decisão 
arbitral ou partilha amigava!, quando exceder a alçaria do pretor. 

§ 3. • Conhecer em segunda e unica instancia das appella
ções das sentenças do pretor, em causa não contenciosa ; e dos 
aggravos interpostos dos despachos dos pretores, ou dos juizes 
das camaras civil e commercial. 

§ 4." Mandar proceder em sua presença a exame dos preten· 
dentes a officio de justiça, servinrlo r!e examinadores nm advo
gado e um serventur,rio do mesmo otflcio e com as5;istencia do 
sub-procurador geral do districto ; e impor penas disciplinares 
aos empregndos da secretaria e escrivães. 

Art. 34. No caso do art. 87 do decreto n. 181 de 24 de janeiro 
de 1890. havera appellação ex-officio. 

A appe!Iação voluntaria interpôr-se-ha perante o juiz relator, 
a quem compete o recebimento nos etreitos de direito, dando 
aggr:-tYO para a Córte de Appellação. 

Art. 35. A suspeição posta r, membro t!o conselho seeá jnl
g·atla pela cmmra que não for por elle presidida, guurda<ln a 
seguinte ordem : a c;tmara civil preferirá á criminal, a commer
cial á civil. e a criminal a commercial. Si, porém, a suspeição for 
posta a ma i~ de um <los membros do conselho, o julg::tlllento, se 
fará pelo conselho da Côrte de Appellaçiio. 

DO ,JUIZO DOS FEITOS DA FAZENDA MCNICII'AI, 

Art. :JG. S6 poderá ser nomeado jui?. do,; feitos da Fazenda 
J\l,tuicipa: o cid;.~cJão lJrazileiro que tive1• as qualidades exigidas 
]':II'tl. meHJbt·o <lo Tt•ilmnal Civil c Ct•iminal, scmlo tamb:·IJl 
eonsit.lm·a,lo 11wg-btrado. 

p,,t·asTaplw unico. Neste juizo haverá um escrivão, nomer~do 
pelo pt·esideute da Córte de Appellação, mediante proposta do 
juiz, e os oJf:ciars de justiça que forem nece~sarios, um dos 
quae::; oxet•,:ent as f'uncçõ~s de porteiro. 

Ar-t. 37. E' privativo do juiz tlos feitos da Fazenda Municipal 
o proc•'f:,;o e jnlgamento das causas em que for a mesma 
Fazewb. Municipal aut;r::, ré, :1ssistente, oppoente ou ch:~uJ:vh 
á autoria. 

Art. 38. Propondo-se acção por outro juizo que não o uos 
feitos, mas acontecendo que nelle Yeoha a ter inte1·esse a F;tzenda 
Municipal, seriio os autos remettidos ao .Tni:w dos Feitos onde 
continuara o processo. ' 
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Art. 3U. A acção executiYa liscal é a competente para a 
cohran•~-a da,; divirJas :•ctiYas d•J Conselho Municipal, desde que 
s ·.iam proHmiot; tcs : 

i", •lc1 :tctu ou contraf,to colebeatlo cotn o mesmo couscllio; 
:!", do alcance <lo:; r'''[.<Ot1Sal·d,.;; 
:;", do f!Ue for o\evidn pnt· itnposl·•~. contrihuiçõeo:, lút·os.lallllo

lllÍOS e multas; 
-1", •lo l·:tlot· li<[Uid<> do 1bi11110 c .n~;r!u aos JH'<lJII'Íns mnui

ei[l<lt!6 . 
. \rt. ·lf.l. .\' di·:i•L:~ ~:'ln o'\i~·in)is, !]HHnrlo liqui<las, e á sua 

li<JUÍ•.L"~·;[·• :w['li···' -~<· '' IJI•',111" pt·ucdsu estabelecido uo .Juizo dos 
Fet!Ps da Faz•·: .. ! • F· l•·r:ll . 

.. \rl. li •. \ ::I<;' L1 d 1 '11i1.·• <~···' F··itos da Fawntla 1\luuicipal é 
t!<) ::!:11110,..:()1)0 . 

. \ri. l:! .. \l<j:11 do ••,;·ri1:ld o 111ai,; l\!Tiehc;; do.jnizo, funecio-
11:>'11 _junto ao .Iuiz" ri<H F<·i\o-; •Lt F:lZ<'I11la :\luuicipal tres 
pt'PI'Ilr:d"r.):;, a <(lll·tn i !lcnnilm a pt·umoção o defes;t das causas 
em <Jilo intel'''i<•t' ou F1r int•·t·e,.;.;:ula a me~ma Fazenda, guardado 
o regulamento t'esp•:ct i v o. 

DA C<lll'fF. IIE .\l'PELLV:lo 

.\rt. 4:L O~ mnmht·os •h <.'úrt(} <I•) Appcllaçiío serão nomeados 
<lo 1 tr·e os juizes <lo Tt'ibtt:ul Civil o Criminal ató tlou~ terços 
]Hil' :11\ti.~·uid:HI<l e lllll [(Jl'(,''J jlOI' ll~I)\'CCÍ!llCOtO. 

u-t. 4!. .\. Côrte <le :\ ppellaç:'lo compõn-~e rle um presirlente, 
nm Yicc-presidnnte e m:d~ d"7: jnize~, e é di vi< lida em duas cama
r:ts : dvil c C!'iminal. 
~ 1." Set·virão em c:1•b f':tlll:tt':t nm esct·ivão e os ofliciaes de 

jn,:tir: 1 nee~·~sat·io~. llt~lliC:t'lrh pelo pt•nsi• lr;n te d:t C<Jt'te, sen1lo o 
e~<~t·i<i••. mcdi:lltt•• l"'~'l")<la do •h ·~·ttn •ra nJ~p••e!i1·a. 

~ '2. 0 H:t"·"<'~ 11111 J"ll'l •iro pt'ÍI':tlil·q <Lt e-;colllit do pt·e,:i<lentc 
tl:t C•!rt<• d<J :\['l"'ilat.)P . 

. \rt. -l:"i. o pt·.,~idr•llf•• n vicc•-pru,.,ith•ntn s;io oltJitos annual
m<•ut~·, lli'esi<lintlo :t<(ttell:• a c:ttuar·;~ <pte escolher·. 

At't. 4ti. Alem da:; canmras h:t U!tt conselho supremo, com
posto do pt·c,;i<lento, do vreu-pt•esi•!•;nte e do juiz mais antig-o. 

Art. 47. O procurador· geral do di:stricto, além das suas 
actuaes attribuiçõe.-;, tem a •fe otficiar nas causas em que por 
qualquer morlo for interessada a Fazenda Municipal. 

A1·t. "!.~. ,\' camar:t civil da C6rt~ de Appella~·ilo compCJte 
jnl~lll': 

1·." Em scgun•l:t c ultima instancia, as causas de appellação 
f' 'l n'''.l"tVOS · 

. ~-~,;' 1~111 l>t:imcit•a c ultima. in,;hmci~ : 
a) a reforma. •lo:> aut0s perdiJos na Côr·to tle Appellação 
b) as habilitações em autos pendentes. 
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Art. 49. Os accordãos proferidos nas causas de appellação 
podem ser emharg-ados. 

Art. 50. A suspeição posta ao pre~>idente ou ao vice-presi
dente, corno membro do conselho, e julg-ada pelacamara que não 
!Cw por um on outro p:·esiclilla ; mas si for p0sb aos dons, o sr~rá 
pdns camar·;os reunícl;~s. 

Art. t 1. A suspeição posta :•o juiz fJile faz par·te do con~elho 
e julgada peJ,, presidente e vice-pre~idcnte com o juiíl mai,; :lll
tigo, immecliato ao recusauo. 

Conselho Szt1n-emo 

Art. 52. Ao conselho da Córtede Appellação, como Tribunal 
de primeiJ·a e ultima instancia, compete: 

l. o Conceder· pror·ogação atr\ sei,; n1ezcs para se proceder a 
inventario ; 

2.• Julgar os conftictos de jurisrlicç,ão entre ns autoridades 
judiciarias do districto ; e conhecer e julg-ar~-.; suspeiçõe~ po-;tas 
aos juizes da (;ôrte de Appellação. 

Art. 53. Tambem compete-lhe: 
1. • Nomear todos os ar mos, ouvido o Tribunal Civil n Criminal 

e o Instituto <la Ordem dos Advogados, os •loze a• i vogados exarui
nadores dos <'andidatos à jurlicatnra e ao minist0rio pnhlico ; 

2. 0 Procerler :to nxame, rlepoi~ de haver sortr>ado o,; dons ex
aminadores P com <lS;;ist<!nCia do procnra<lor ·~·nra Ir lo •listricto, c 
pas*_u· ao9 mndidatos approvados os títulos de h:thilitação, 
que serão entreg-ues aos interessados. 

§ 1. 0 Par·a a admissão :L esses exanBS ó indispensrLvel a apre
sentação do tliploma de bacharel em direito, qnc ticará regis
trado na secrot;tl'ia :h Côt'te, e rins documentos c·omprob:ttoJ•ios 
dos r•equisitos I~Jgaes, fJUC se archivarão 111 mesma S<!•:mtaria. 

§ 2." A appt'<lvnção com o gr·o•o de distineção, ohti<la pelo 
pretor, ser·viJ'iL •le base it propostr~. par" Se!' reconcluziclo, ~i a 
regularitl:de do ,.;eu proee,[iment,, e:;tivet' i!.(·twiHwnte c"m-
provada. · 

,\rt. 54. O pr<~si<lonte é o r ·lator na~ ca n:; "' quo rompo to 
no conselho conhecer o julgar, e t:unhem lhe cntll!li'C sortear 
os dons examinadores a que se rcfcrn o antcriot' n. ~'\o marctr 
r lia para se proceder a exame. 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 55. Na falta ou impedimento do pretor, a substituição 
para o preparo do processo far-se-ha rle accordo com o art. 7° ; 
e para o julg-amento, não havendo sub-pretor, pelo prnt()r d:t, Pre
torin mais proxima. 

Art. 56. O presidente rio Trilmnnl Civil e Ct•iminal é snhsti
tuitlo pelos vice-presidentes. e estes pelos ,iuizes, g-uardad:L :t 
ordem de :tn t ig-uidade, e si for e !la ignal, preferirá o mais idoso. 
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.\ rt.. ri i. No Trilmnal Civil c Criminal, ;;entlo impetlitlo on 
Ed tandu juiil de uma. <las ca.maras, toma. o presidente parte no 
julg:uncuto, pas::;antlo a fi.mcr.iooat· no prepm·o o pl'etor quo o 
mesmo presi•l"nto •lesignm·. 

1~1·t. f18. Si. o impedimrmto ou falta c'Stender-se a m:,is de um, 
funccionarão no preparo tantos pretores quantos os juizes que 
faltarem. Para. ojulga.mcuto seriio charn:ulos os jui:ws cl<\ ca.mara. 
civil, dltdo o impedimento ou f<tlt:t na camara connnercinl c 
vice-vet·sa.; recorrendo-se, em ultimo cnso, iL cillnarn. criminal, de 
modo que funccioncm tres juiZ<!S, inclusive o prosidente. 

1\.rt. 5\J. Os juizes, que no impedimento ou falta passarem 
lt julg:tr om ouh•.t r·amam 'l'lél não lt sua, não tleixariin o exercicio 
nesta. 

Art. GO. O juiz pmp:na•lor e ~mnpl'e o relatot·; e o e~crivão, 
estando a. crtu~<t er1: t•~t·nws rlc julga.mento, far-lhe-lm os autos 
conclusos. Si, porem, o l'l'C)>a:·;~:lol' for juiz do Pretoria e n:1o 
tiver •Je jul;;ar o f,,ite>, u~ antt•' ~eriio eunclnsos ao presidente 
pat·a. intlicat· relator. 

Arl. Gl. 0.-; juizt;s •1<3 l'rctorht exereerilo jurisdic~ão plenf1, 
sempre fJUO o impcdim,.nlo ou faita for tal que peb substituição 
dos juizes das c:utl<'l'<ts civii e cvmmet·::i:d po.-;~'' esgotar-se <~ 
lista dos jni7.es da. cam • t'<> ut·iml!nl. 

Art. 62. Dauo o caso elo arti~-· antece•lcmte, os prutores ::;nb
st'tneta nas t·o~vectivas c:tm:tras os juizes impe:_lidos. 

Paragr~;pho unico. O pretor, juit: JH'•~par:ttlor n:1. eam<tt'<t civil 
ou cowmet·cial. eonsidora-s' no ~·m Juiz•J Í!llp:Jdido tão sómentu 
p:~l'<' o prnp:u·o. 

Art. 63. Nlt Ctlrte do Appcllação o pre:;i.lontc~ ci snbstituitlo 
pelo vic0-prosidentc, e e;;te polojuiz m<tis :tntig-n ou pelo muis 
idoso, si a ordem da <mti:=:c:idade for ignal. 

Art. 6L Os juizo . .; rias ccun.cra.; civil c ct•iminal tia. mesma 
Cut·to de Ap[Jell:>çrLo snbstitu0m-se recipror,amoutc, e só quan•lo 
u:Io pwlee rnunit'-SJ nm:~ da:; e-tma:-m; S·Jrão chanmd,J,; os jui
zes elo Tribunal CiYil o Criminal, preferindo o-> da camara 
commerciltl aos tla o \l!t:tt·a, dvi!, e e.~tes aos da camar<t cri
minal. 

§ 1.0 O tlispo;;t" nu art. 59 não se applic•t no juiz da c;t
mara. civil e criminal clmmado par~ SPI'Vir na Côrte de 
Appella.ção. 

§ 2.0 o presidente da Corte Lle Appellação tomará parte no 
julgamento si, dopoi~ <le 1\bertn. lt discussiio, nm elos juizes da 
camara llcar irnperlido. 

!'\ 3.0 O disposto uo pcwagrai)ho antecedente n:Io se tol'll<t ex
tensivo no juJg-,,mento em camnrn.s ronnidas, sempre que estas 
possam contat' pc>lo menos cinco jnizes, salvo o caso tlo art. 80 
p::r:tgr~pho unico. 

Art. G5. O juiz dos feit:Js r.la Fazendn. Municipal, quanto 
ao julgamento, será suustituido por um dos juizes dtt Cltmara 
civil e cl'imina! •lesignado pelo presidente; c '}nanto ao prep:11•o, 
p•.·lo Jll'etor da ciJ·cumscripçiio. 
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noS RECURSOS 

Art. 66. Cabe recnrso de appellação das sentenças : 
a) proferi• las pelos pretores nas causas de valor de um a cinco 

contos de réis ; 
b) proferidas em primeira instancia pela camara civil o com

mercial e pelo cont:elho do Tribunal Civil o Criminal; 
c) proferidas pelo juiz dos Feitos da Fazenda Municipal e 

excedentes á sua alçada. 
Art. 67. A appellação das sentenças do pr·etor será interposta 

seg-un.lo a natureza da causa para, a camar~t civil ou commer
cial do Tribunal Civil e Criminal ou pam o conselho; das sentenças 
da camara civil ou commer·cial; das do conselho e das do juiz 
dos feito;; 1h ~'azenda Municipal para a Córte de Appellação. 

Art. ü8. Ha recurso de aggravo dos despachos: 
1 o, do pretor ; 
2°, do juiz preparador do feito da camara civil ou commercial 

do Tribunal Civil e Criminal, e do presidente, quando membro do 
conselho; 

3°, da camara civil ou commercial do Tribunal Civil e 
Criminal; 

4°, do juiz dos feitos da Fazemh Municipal. 
Art. 69. O aggmvo é interposto: 
1.0 Para o conselho do Triuunal Civil e Criminal, das decisões 

dos pretores, e das dos juizes das camaras civil ou commercial ; 
2. o Pat•a a Côrte de .c\ ppellaçãn, da decisão do juiz dos feitos da 

Fazenda Municipal, da do presidente, como membro do conselho 
r!o Tribunal Civil e Criminal, e da, da camara ci\•il ou cornm·w
cial, quando profere despachús de que caiba aggravo. 

Art. 70. Para a interposição e processo nas appellflções e 
ngg-rc~.vos no juizo appellado, guardar-se-Ita o disposto na legis
lação em vigor, observando-se o seguinte : 

a) Na Côrte de Appellação t>et'á o aggravo julgado por todos os 
juizes da camam civil; e no conselho do Tribunal Civil e Crimi
nal s~rájulgado pelos tres membros, sendo, porém, relator o pt'tJ
sidente da cnmtm donde procerler o feito; 

b) Nas n.ppellações os juizes devem rever os autos no prazo de 
cinco 11ias, p~rmittindo-se, depois 1le feito o rel:üorio, a discussão 
oral pr~los advogados; quando houver litis-consortes, fallarit um 
procurador por todos. 

Art. 71. N:.t Côrte de Appellação e no conselho do Tribunal 
Civil e Criminal escreverão nos aggravos os respectivos secre
tarios; cumpl'indo ao daste ultimo Tribunal tomar por termo o 
aggravo a que so refere o art. 34, 2~ parte, e nelle escrever 
até á remesS1t á superior instancia. 

Paragraplto unico. Subsistem as cartas testemunhaveis. 

DAS DISPOSIÇÕES COMMUNS AOS TRIBUNAES E ,JUZIES 

Art. 72. As sentenças nas causas do alç!1.1la só portem set• em
bargadas na execução. 
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Art. 73. Os embargos á sentença exequenda daalçada do pretor 
serão julgados pelo pretor IJUe a proferiu, como juiz relator, e 
como revi,;ores, por dons preton~s das Pretorins mais proximas; 
e os oppostos á do jui7. dos feitos ria Fazenda ~.Iunicipnl, por este 
mesmo .i uiz como rei a to r. n como revisores, por dons juizes do 
Tribunal Civil e Criminal. rlesig-r1:1dos pdo pre~idente, a quem o 
juiz dos feitos, depois de haver visto o proce,so, wandarit que 
sejam os autos conclusos. 

Art. 74. Os nu tos ~er·ão vistos pelos ,juizes no mesmo tempo 
e f0rm11. por que são ns qqo sr) pmce:;s:1rn na Côrte de Appcllação 
e no Tribunal Cil'il e Criminal. e a decisão será tomttda, como 
nestc'S, por maior•i:1 de votos. 

Art. i ri . .\ cnu~fl SPJ·á jnlgada nn ~érlt> do jniíl relator, c, nwr
cnrlos por este o dia" liom l"'l'n n jnf;::·:rm··nto, o escrivão oilici:lrá 
an:; rPvi~ores. 

;\rt. iG. As ~ent('nçns prol'<'l'irl:l~ r>ll1 caus1s excedente~ á al
çnrla podem ser emhar·garla:-; on no .Jnizo ria il]']'l'lliiçiio ou no da 
exeCtH;ilo. 

l':IJ'.Igraplw unico. A sentr'nc;a ljne não houver si•lo escriptr< 
conforme o vencido, púdc S• ·r conig-irla jJOI' cmlrargos de• dé'ela-· 
rnc;ito. 

Art. 77. Os embargos IJne concluirem por nullirlade da sen
tença oxequenda on em qu,... se cumular ontra m:lteria com 
a de Jlllllidndr>, scr·ão julgarlus p<'l:1~ rnmaras rr,unidas. 

"\rt. 78. Os emhargo,,oppo,Jr•s n:• ('Xr•cnçãn, sm·ão distrilmirlos 
a qualquer dos juizes das r:tll!ar:rs o jul.!fados em rli:r r'lll fj11C 

funcrionar a canwn1 a IJUP prrtPJH'cr n jni;~ relator. 
"\rt. 79. Os embargos oppostos no Juizo d:t :~ppcllnçilo p:r8-

snrão. 1lcpois rle vistos pelo juiz relator· e pelos revisores, aos 
mais juizes na ordem 1la nnlig-uirl:tde. 

Art. 80. Os demnis cmh:irgos sr~I·ão julgados pelos mesmos 
juizes que profo•ril'am o :wcotrlão. 

Art. 81. No ca"o ri(' f'll:p:ilc. o presidente tcrir. o voto rlc 
de~cmp:1te. 

,\rt. 8:!. A falta ou impcrlimento rio algum dos juizes até à 
decbito srrJq·e os emlrar_!.:os toi'II:IJ"Ú o juiz succp:,~or COIJI['dento 
para outra qualquer· :-Pntcnçn a pmt(nir. 

,\ri. ~:l. O dbpo:.;to ~olrre emlrargos no Ju;zo rla appcllaçiio ou 
no rln execnçiio é extr>n~il"o n" TI·iirnnai Civil c Crimin:d . 

. \rt. 84. Torlos o~ juiz~>s rlr•,·r·m rim· dua,.; :nrrliCJll'in,; pot• ,.;e
mnna; salvo no tempo ri;~~ f••rins, em que ~ú IranTit uma 
anrliPileia !':emannl. 

~ 1. 0 ,\s audiencins começar:io as 10 horas e terminnrão ao 
meio-dia, combinando os juizes entre si ns respectivas hor·as. 

~ 2. 0 Si o dia da nudienc:a for ferindo, os actcs a se lll':!ticarcm 
no ref'('rirlo din se gmll'lla l'ii<' p:rra a audiencia seguint r•. 

Art. Sri. A~ cam:tJ':rs, a:-o'irll como os juizr•..;, ~P r('llllirão duas 
TPzr·s n:r ~('mn na. 

f':trn~r:iphrJ 1micr•. ,\ rPuniãn rins P:rmnms do Trihnnal Civil e 
Criminal 13.1"-t'r'-h:: do meio-rli:r {J, :l lror:rs no,; meSil!OS rli:~s das 
mt•licncia;:. 
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Art. 86. Havera, depois di.J. sessão ua camara, uma audiencia 
dada pelo respectivo presidente, e nella pnblkar-se-hão sen
tenças e se fnrão intimações sob pt•égão. 

§ I. o Os escrivães deverão estar presentes para o recebimento 
tios autos, (l para os mais actos que na andienci:t se praticarem. 

!'i 2.• Pnhlicada a sentença, continu:-trá, .sem outra forma
lirlade, a funccionar o juiz prepara•IOI', cabentlo-lhe, outrosim, 
os termos da execnc,:ão. 

§ 8. o Sempr·e que se tler imperlimento do juiz preparador, 
pass:uá a funccionar no feito o seu substituto ou successot·. 

Art. 87. As excepções de incomprtencia e suspeição devem 
ser oppostas, com suspensão do andamento da caus ... no prazo 
de tt•es dins depois do termo assignado Jtar[t a contestação ou para 
os embargos. 

Paragrapho unico. Passado o referido termo, só podem ser 
oppostas juntanwnte com a ma teria de defesa, e sem prejuízo do 
andamento tia cansa. 

Art. 88. Um:t e outra excepção podem tambem, dentro do 
mesmo prazo de tres dias, ser oppostas nas cansas de al<,'a,Ja, 
tlando-se o recurso de aggravo. 

Paragrapho uni co. Nestas caus~s. passado o prazo referirlo, a 
ma teria d:t excepçií.o não póde ter mais Jogar. 

Art. 89. Decidida uma vez a excepção •I e incompetencia ou 
não (lppusta n sun materia em oecasião opportUim, nenhuma 
ai legação sobre incompetencia póde ser· attenditln. 

At·t. 90. o juiz tia, acçiio será o da execução. 
Art. 91. Si a nppellaçi'io for recebida tão sómente no efi'eito 

devolutivo, fica salvo ao appellante marcar, com inlbrmação do 
escrivií.o, prazo no nppellado para fnz0r extrahir :t respectiva 
c:1rta. 

Parag-rapho unico. Fica enten•lido que o prazo menciona•lo se 
considera como embarnço do Juizo, devendo ser assim descon
tado no tempo que tent o appellante p:mt fazer seguir o recurso . 

. \rt. 02. Tem sempre os dons dfeitos a appellação interposta 
ela sentença proferiria ainda nrn ac,;ão suuJmaria, desde que sti 
honn•r custr~s a executar. 

,\J•t. 9:l. "\s scntr-nças esiJ•an!:cirns serão oxecuttdas, gnar
danrlo-se os termos uo decreto 11. 6982 lle 27 •le julho de uns. 
determinada a competencia pelo dispo,;to no pre~eute regula
mento. 

Art. 94. Os embargos oppostos nos dias da penhora, ou nos lO 
p:wa a entrega da cousa, e a que se refere o citado decreto 
n. 6982, art. 8", julgam-se pela mesma fórma que os em
Largos rle exe,~ntarfo ou de terceiro. 

Art. !J5. Si a sentenç:t estrangeira tiver de ser executaria pelo 
Trilmrwl Ch·i! e Criminal, compete á eamnrn. civil o conhecer 
df'!la, se pela cxccntut·ia mvla se p111ler dct.,r·minar sobre compe
tencia. 

Art. 96. Para haver reciprocidade, basta que a nação a 
quo pertence o juiz ou o Tribunal que proferiu a sentenç~t dê 
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execução ás sentenças hrazileiras ; pouco import:tndo que a 
füt·ma. alli adoptatla seja divet•sa da qne é aqui observada. 

Art. 07. Podem ser tt·atados durante as ferias, ou não se 
suspen•lem pela sup~rvenienci:t dellas : 

1." Os actos da juri5tlicção voluntaria.; 
2. 0 O embargo ou arresto, e a detenção pessoal; 
3. o Os actos de execnç:tll, incluir.la a acção ex·~cutiva, · até à 

penhora inclusive; 
4. 0 As causas de tlivorcio e de nullidade de casament@; 
5." As causas possci"'·n·ins ~ummarins. 

Art. \JN. Torlo~ o.; l'nn·~c·ionat•io~ devem tirar seu titulo de 
nomeaçiío e tomnt· po~-:c no JH'itzo •k· :10 tlias, contados da ruspe
ctiv<l. pnblic:tr: :o, sob pena ·ic consi,Jnrar-·se renunciado o Jogar. 

l'or mo ti v o j u~t ilica!Jo p: l lerá s•:r con;;,Jtli•la proeog:lção até 
mct:ll.lo th tempo. 

Art. 99. Pt·ecade á posse a publica e solcmnc peomess:t Llc bem 
c 1ielrnonte cumpt·ir o •lcver. 

Art. 100. A po:'SH do,; pre-:irlentes tL: Cúe!e e do Tribunal e rlo 
procut';1<lot· geral serú dada pelo :\ltni,;tro rla Justiça; a de totlos 
os ontt·og f'nnccinnario;; rla. rJl'd·'rn .i utliciaria. pelo presidente da 
Curte, TrilHltHil on juiz p:·rnnte quem servem on a que são 
imnwdiatamente subordimt•lo,; ; e a, do,; fnnccionarios do minis
teria publico. pelo lll'OCUI':tdor gfwaJ. 

Art. 101. O prP-tot· o ';ou~ otlicine,; dcve'il resi•lir na circum
~cripçilo . 

. \rt. 102. Nenhu:n fnnccionwio drt or•lem jwlicinein ou do 
ministerio pnlJlieo poderit anc:untar-se do Dislt•icto Fe(leral sem 
licmwa. 

ll.\S l"GO~ll'.\TlB!Lti>AIJES E t~W'IÇÕE~ DO ~EttV!Çll 

Art. 1m. Os cargos jnrliciarios ~J os rlo ministerio publico são 
ineontp~tiveis entre si e com 'JUnesquet• outras funcçõe,; publicas. 
Esta •li.;posiçilo nito se applk:l aos rleputados da .Junt:t Commer
cial qrw forem chamados :• funccion:'l' junto ao Tribunal Civil e 
Criminal. 

Art. 104. Niio podem servil' conjunctamente no mesmo Tri· 
b::n:d ou Juizo o.;; mag-istrados e serventuarios que forem entre 
si ascendentes e rlescemlonteo:l om rJ ualrfiier grito, ou coll:tteraes 
•.lc:J tro do segundo. 

,\rt. 105. Os .juizes e e~crivãcs são isentos de todo serviço 
l'::tlJ!iro que não possam d'J::>ompenh~r sem intorrupt;iio de suas 
rnn·~QoJes. 

C~q.U:ll Fetlor:ll, 28 •le nmrço t!o 18\)3.-Fernanrlo Lobo. 
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DECl~ETO N. 1:385 -- DI~ 28 DE MARÇO DE 18\1:{ 

~[anrh cxecntar o tt•lditamento do contracto approva<lo pelo decreto n. 571 de 
26 rle scte1nhro rle J891. 

O Vice-Presidrmte da Republica <llls Estados Unidos rlo Brazil, 
tendo em consirlerat;ão o que represJntou o Presidente do EsLvlo 
de Minas <>erae~ sobre a omissfi·-• do qne se resentr3 o contracto 
colein•ado com o l\iinisterio rht Fa;r,enrla e approvado pelo decrllto 
n. 574 de 26 d.e setembro de 1891, em virtude do rpml comrnot
tea-se á Alfande,c;a desh Capital a arreca•lttt;:i:o dos impostos de 
exportação rl:IIJuelle Est:1tlo, sem prover-se a tiscalisaç:lo dos 
gcmems, a ellc,; sujeitos em SU[t entrada e entreg-a aos respectivos 
commissario.s, no Districto Ferleral, de que depenrle essencial
mente a cobr•,tnça exacta de semellmn to recdta, rcsol v c : 

Art. I. • Fica :tpprovado o wltlit:>mento ao contracto de 18 
de s•te!lJIJro rle 1891, rtne em rlal:t de 25 do corrrmto moz foi 
acc•Jrdndo rmtro o l\linist'!rio •l·•,; N•3:;ocio:; rla Fazenda. •J o Pre
sidente rle i1lina.> liArae~ par:t lisctt!i:;::tr;ão e cohranç t dos respe
ctivos impostos •lrJ ·~xportaçitn, po1· meio d:\S .\ll'andegas rht Unüio, 
nstaheleddas em portos por onde s'~ exportat·em genoros do pro
rlncç:Io, manut'actura e eriação do mesmo Estado. 

At·t. 2. • Alem do5 dous conferentes o de um prim·c;iro c~cri
ptnrario, ct·e.Hios pal'a este serviço pelo referido decreto n. 574 
set·ã.o nomeados mai.; rÜPlS conferentr~s e até lO auxili:il'es, 
a<]uelles com vencimento i(l'ual no r los jit existente,; e estes com 
o d·~ :i:GOO$ annnae,; pam Cctda. um. 

Todos e:;tAs funccionarios serão considerados em commissão, 
de nomeaç:Io do Governo Fetler:tl e suhsistir:io emquanto durar,;m 
os oifeitos do contracto rlc '1ne se trata. 

Art. 3.• Fica elevada a 2 '/, •;. a qnota que, para pag-a
mento dos mesmos empreg<1dos, e der!uzida da com missão de 4 "/,, 
com que o Estado •le Mina-; G:Jraes concorre para este serviço. 

Art. 4." Fic,tm revognd,ls as disposições em contl'ario. 
O Ministro rle Estado dos Neg-ocios da J<alenda. a~~1m faça 

executar. ' 
Capital Federal, 28 de março de 1893, 5" rla Republica. 

FLORIANO Pl~IXOTt>. 

Ser:::edello Corrêa. 
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DECRETO N. 13:16- DE 28 DE MARÇO DF. 189:l 

F:tz 110F: nrçamentos dns Pxtinrtos ~Iinist,.riosda .Tnstir;-a, Instt·ucç-ãn Pnhlica o 

Interior· as mndi!ic~t>"'ie' :-tntnris1das pnln :ut. nn 1]<1. h·i 11, ;!'> "~ :w tlA 

oiP;.:e .,hr•J (lf~ f,'!, li. 

O Vice-PI·esidente da l{.l'pnlJiiea dos E~<tarlos Unidos ,:o Brazil, 
U~ftnrln da autorisação COllt'01'Ída pelo <1rt. Ü0 

,('\ l0i !1. 2;) de :30 
de ll<'znmhro dn l~\Jl, reso!l·e litzr•e nn~ oeçmnnnto,; dP~ extincto" 
1\lini~t~l'Í"' da .Justiça, lil'll'LH~<;:to l'llblicn. o lnteJ'ioe, de accor<lo 
com a •'II•J n. 2:1 rle 30 de on!ul•ro •lo mesmo anno, as IIJnditlca
çõ••s co 1stante.; da demon<li'<IC'ii<) ann·•xa. sem HXCe'"" rio total 
votadolpara o" dh···1·,;ns PI'Ç:tilldlto" paeciaes, c"nt'ol'llH' deter
minou () citadiJ art. i'•". 

Capital Fe•leJ·:t!, 2t-: •le mat'Ç>l •h 18\1::, ;)·• •l:t ltepnhlica. 

FLO!~L\ :'>0 l'J:IXOTil. 

Ferrumdo Lobo. 

Demonstração das modificações feitas nos orcamentos dos 
extinctos Ministerios da Justiça. Instrucção Public<t e In
terior, a que se refere o decreto desta data. 

MOlJIFICA~·õgs 'lOS 
Clli':IJITOS 

Secr.•bJ•ias de E,;tado ....................... . 
Justiça Federal. ............................ . 
J n~li•;·a do I JistJ•ietn F••de!•.,i ................. . 
Poiki:~ do J1btricto F••dera l ................. . 
Casa de C<H'l'ec:;ão ..........•................ 
Junta Commercial ..........•.•.......•...... 
Gnarrla Nacional .........................•..• 
Aju~las d!l ~nsto lt magistrn•los .•........•..•. 
Cod1go civil. .............................. .. 
Faculdade de Direito de S. Paulo ....•........ 
Secretaria e bibliotheca da Fnculrlade de 

Direito de S. Paulo ..........•............ 
Faculdade de Direito do Recife ..•.........••• 
Secretaria e bibliotheca ela Faculdade de Diroito 

do Recife .•.•....•...•.......•....•...•..• 
Fncnld:ule de Medicina do Rio rio J:meiro ..... . 
Sccrnl:t!'Í:1, hihliothl'ca. <' !nhnratorio~ da Faelll-

dad•) d<l :\l<>didna d" IUo de .lan"ÍJ'n ........ . 
Fac·ulda<le de l\[cllicina rlrr Hahia ..•........... 
Secrctal'ia. hibliotheca e lahoratorio~ d:: Fncnl-

dade rl0 ille<licina rla Rahia ................ . 

;;ss: (WJA;rJoo 
(i.jl): -121 ;~(111(1 
·l!J(}: ()IH JS:II()( I 

·I.OIHI:IHHJ:::IIUIJ 
liiiJ:OtiOSiliiO 
~: l: 0011~000 
20:0{)(),::{)()() 
?:-) : 000$01 lO 
2~:000$000 

2 lt): 500~000 

59:300$000 
24tUIOO~OOO 

67:000$000 
:12\J:Ii00$000 

2!10: 00!1$0110 
:::.>::: 21)1 1:';000 

272:320$000 
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Escola Polytechnica .•••...•..••••.....•....• 
Secretaria e hihliotheca da Escola Polytechnica. 
Escola de Mina~ de Out'o Preto .............. . 
E,;cola Norm:1l •...•..•.... ; ..•.............. 
Gymnasio Nacional. ...........•............. 
Es.·ola N·1ciowü d•l B<lllas Artes ......•....... 
ln~titnto Nadonal de l\lusica ...............•. 
Instituto Benjamin Constant. ...•............ 
Jn.;tituto •los Surdos-Mudos .................• 
HiiJiiot.hec:t Nacion;tl. ................•....... 
.Museo Nacionnl. ........•......•......•••....• 
Correio lier·al ......•.....•..•.•......•...... 
TclegTaplws ...........•..................... 
E->taiJelecimento~ subsidiados pelo Estado ..... . 
Pensõ.•,; e commissües .........•.........•...• 
Sn\,sidio do P1·esiclente da Republica ......... . 
Despezas com o palacio do Pr<!Sidente da Repu-

lJlica ..................................... . 
Subsidio do \'ice-Presidente da l{.epuiJlica ..... . 
Subsidio dos sonadores ...................... . 
Secretaria 1lo Senado .........•.............. 
Subsidio dos dcputa1los ...•................... 
Secretaria da Camara dos Deputados ......... . 
Ajudas ele eusto aos S<Jnadores e Jeputados ... . 
Sct·vcntnDt'Íos do culto catholico, etc ..•...•... 
Directoria. Geral ele Estatistica ......•........• 
An:hivo Publico .........•....•............... 
Jn:;pnctorh G1:ral <le S:wde dos Portos ........ . 
LlZ;~J'<ltos e ho~pitae~ marítimos ....•......... 
Soecnn·os publieos .......................... . 
lu,.;tituiçües subsidiadas ...................•.. 
Assi,;tencict du .\.lienados ....•.........•...... 
Ol,ras ..•..................•.... ·· ... ·. · ··· · · 
E\'(mtu::tes ..••...••.•.•.••....•.......•••... 
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274:780$000 
170:000$000 
lG3:0G0$000 
1 :~o: 36o$ooo 
369 : OG0$01 10 
150:000$000 
1:!0:000$000 
!53: 1)1)();-':000 
78:0011~000 

140:000$1100 
126:000$000 

4.7/S:GO::l$000 
4. 965: 182$500 

70:00$0000 
20: 001 l.tOI 10 

120:000$01JO 

70:000$000 
:J(j: 000~000 

700:ouo:;;ooo 
260:000$000 

2 . ::ou: OOIJ$000 
:;5:): ooosuoo 
80: O<JO.~IIOO 

: :1 2 : OU0$000 
139: 180$000 
:U:Kl0$000 

:320:()00$1)00 
68: 000$1JI)0 

2.G45:029;:;i777 
~~g: UOIJ$000 

351 : 800$01 )() 
l . uoo: 000$()()1) 

262:000$000 

28.585:071$277 

Capital Felleral, 28 de março de 1893.- Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1337- DE ~ DE l\IARÇO DE 1893 

App~·.n·n o~ cRtudos definitivos de ditferentes trechos da Jinha ferre:t de 
Res~aca. a ~antos, na. extensão tlc 2"5 }\:ilometros. 

O Vice-Presidente da Republica tios Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Mogyana de Estt·adas 
de Ferro e Navegação, concessionaria de privilegias e mais favo-
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re3 para uso e g·oso da linha ferrea de Ressaca ao porto de Santos, 
nos ter:nos elo decreto n. ~177 ue 5 de agosto de 18\J2, resolve 
,,pproval' os estudos riefinilivo' JH!rn a .construcçfio ria. referida 
!iltlw, reln.livos aos tl'echo~ comprehendHios entre os lolomctros 
5 a liJ da Ja secçõio, O a lO rb 2" o O n lO d[l. 3a, ns qtt:~PS com 
este hai~;mt! :tc,:ign:vl•.•s pelo dit·c•ctm· go:·:d tl:t Dire·:toria do 
Vinçfi,,. 

O IJr. Antc·nio h\ulino Linwo rle Al1ren, l\Iinistt•o tio E::;tado 
dos Negocios th ln<ltbtric:, Yiar;ilo o Obras Publicas, assim l'aça 
executar. 

Capital Fotler:d, 2X do lll<'l'Ç'<> rle !~03, fio tb Republica. 

FLull!A:XO PEIXOTO • 

. l. P. Li •liJ'O de A. breu. 

DECRETO N. J:l:JS- J>E 28 nE ~IAI~r:o rm 1m1:3 

l'r,-,yjrlenci:-1. soht·r· o p:1ga::~r~nl1l i]~ j·C:~ ;1):1.1 de C'I·J.•ir~t~ ,.xtinr.t·1~ dt) Gy1nnnsin 

.-,-:H:i·•Jt."J. 

O Vice-P1·esidento rb R<~puhlica dos Est::tdos t:nitios do Bl'azil, 
nttenrlcmlo ao <[tte [>lO!"·.z '' l\Iinistro <b .Ju.;tiç:•, e Nogocios Inte
riores; e 

Con~it!oranrlo quo no rccont<' re;.:·al::tnento do Gynmasio Na
cional. a ppronttl•> po1· tl••creto n. ll 91 de 28 de dezem hl'o de 
l8Cl2, rio :tecordo eom a :1ntol'i~ação conft•ei(la pelo :trt. :;", n. :l, 
rln. lei n. 2G ri·· ;lO rle dmwmlH·n do 18[)1, não operon-~e a fusão 
dos dons ext •rn:tt"~ daqudl:t instituição, rleixnnrlo assim o 
GoYernn, por convr-ni,.·ncia do sorYir;o puhlicn. dr) usar <lo t)nlt•:t 
a ntor·isação qnc lho (('\nt (:; cnll:td ' nn :trt. :!", § 4 ', da lei n. 12G B, 
de 21 de novembro ultimo; 

Consider;mdo que, sei[undo o rerrimcn, consignado na reforma, 
de c::trleiras priYativas e (\e caclciras commuus nos dons estabele
cimentos, verificou-se o excesso de: nm lente de historia do 
Br,>zil; tlous substitutos, sendo nm de italinno e outro de philo
~ophia; um professor de it::liano, privatiyo rlo ]o externato; um 
profe~s<~r de portugnez c historia litterari::, privativo do zo ex
tern:.to; e qn:ttro iuspcctoro~ <lc :tlumnos, ~entlo dous tle cada 
est~•holocittit.'llto; para cnjo p:tg:mll:mto é insullicic•ntc a tlot:tçiio 
da vcl'lnt orç;nncntaria: 

Resolve que, sob sua responsabilidade, seja 1 aga no Thesum·o 
Fcdoral :t despeza IJ'.w, com o referido ['c~soal. tem sido feita a 
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contar de l de janeiro proximo findo ate á resolução definitiva 
do Congresso Nacional, ao qual será submettido o presente acto. 

O Ministro da Justiça e Negocios Interiores requisit<1rá do 
Ministerio da Fn,zenda a eifectivi•.lacto •los respeetivos pag:'.mentos, 
dos quaes se farà escripturação especial. 

Capital Federal, 2H de março de 1893, 5" !ltt Jtepulllica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

DEC!U~TO N. 1339- DE 28 DE MARf.'O DE 1893 

Jlrovidenein soht·e n p~g-amento de de~pezas com S':ll'vír:n~ ~.'1nit:tl'ios para os 

'Jll:lCS não Cní con~i.!.!'JJada. verha. 

(J Vice-Presidente da Repnhlica •los Estados Uni•los do Brazil, 
a ttendendo [lO que propôz o Ministro do Estado da .Justiç[l, e Ne
gocias Interiores; c 

Consideran1lo que, não obstrrnte haver determinado a lei n. 83 
de 20 de setembro do anno findo, no art. 58, paragrapho unico, 
que nos serviços 1le hygiene, comruettidos á administração muni
dpal do Distr-icto Federal, não se comprehenrlerinm : o estudo 
das endemias e epidemias e dos meios prophyladicos correspon
dentes: a. execução de providencias rlefen~ivas contra. n invasão 
de molestias exoticas e disseminação dns inrligenas, :.t estatística 
rlemographo-sanitaria e finalmente o exercício rl:.t medicina c da 
plmrmacia ; a lei de orçamento Yigonto n. 126 B, de 21 de no
vembro ultimo, não consigna verba e~pecial para tacs serviços, 
que continuariam a ser mantidos pela liniiio; 

Cousirlerr~ndo que, sob pen:< do gmn1 prejuízo ú administração 
c i1 sande publicn, l!ão poderiam ser interrompidos os mesmos 
serviço~. por sun. natureza inadiavei::;, os quacs 1lcsde longa d[l,ta 
esttvam a cargo da repartição de hygicne qne foi transferida ao 
noverno Municipal ; 

Considerando serem estes, em synthesc, os fundamentos dos 
decretos ns. Il7l e ll72 de 17 de dezembro do anuo passado, 
pelos qnes for:~m reorganis~das, ainda que de modo provisorio, 
as rcpaPtições sanitarivs federl•.es : 

R-'sol ve que, sob sua responsalJilidade, seja proga no Thcsouro 
Federal a, despem que tem sido feita e0111 o p••ssoal em com
miscôão o material ompt·egados !'nos allnrlidos serviço,;, a conta1· 
d•3 I rlo j:llleiro nltimo ate doíinitiya resoluçií.o do Cong-resso Na
cional, ao qual, em sua proxima reunião, serão submcttidos não 
só o presente acto, mas tarnbem os regulamentos d:t Dircctoria 
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Sanitaria e do Lauoratorio ,Je Bacteriologia, bem assim a demons
tração tla~ despez:1;, que se houverem effeetuado. 

o 2\liuistro da Jnsti,[t e l'\egocios lnteriores requisitará do Mi
nistel'io tl<t Fazemb a c ll"<'cti drlat!,J do~ respccti vos pagamento~, 
rio~ qn:1es se farú c~ei·ipturaç:lo "o[l8cial. 

Capital Fer\er·tl, 2~ <le !l1:ll'ÇO <l•~ lfl93, 5° da. Ropnblir:a. 

Fenwnr/o Lobo. 

).{:l!Ld;t r;_•SPt'\':tt' nn l'IH•:-:nnl'" t··~(k·t':tl, •'<JIJt .1p{•l.;ca~·;."i.rJ ~·:'\.tr:t-••l''::t 1 JJCll~:u·ia, 

a quantia •lc G.-,:OO!).~Ul\0. pal';t ex·••'ll\·:to dot" de..;1·ctos ns. t::.:~ e t:n\1 ·1~~=--ta. 

!l:tlit. 

O Vice-Presidente da ltepuldie:t 1los Estados l~nidos 1lo Brazil, 
em conformidade 1h prO\'i•h:n.·h •Jxtraorilinaria :11loptad 1 pelos 
llcc!'etos n~. J:-l:3s e J:l.:V ,[e,ta d:1ta, resoln;: 

.\rt. Lo Fie:t!II ;, di,:pn-ir,,fín dn \Tiiibl•)l'ÍO da .fn~tir;a e Ne
godos lntcrioi···~. I!o The-'"lit'rt Fc<lnt·al, ~·-'~~·~nta c cinco contos 
de réb (G~':OO'IS). alim dn :H~LOO!'I'•'l" ''~ 1le~prnas in:t<lia\·cis 
com os serviços mencionados no,: úit"s decretos. venciuas jit no 
pt'imeiro trimestre do Clll'l'ento exerdcio c por vel1!~et· até :m de 
junho {ll'OXÍttlO fnturo, epot·:,, l')il ljlle o Cong-resso i\acioual, a(' 
qual SIJt'ão ]ti'IlSI'Ill')~ o-; :v~b~ tn,•Itl'ion:vlo~, pmL•t'it ter re,,lvido 
d<Jtinitil·ament" a re:;püito do :t.~~lltnpto. 

Art. 2. 0 D<t refnri•la f!ll<tlltia appli•::tt·-~e-ltão: 
~ [.

0 Para pag<llll<'nto "'' JWS~n<tl em commb~iio e material 
do serviço incumbido it Dil·cctm·ia S:mitaria, a qne se refere o 
decreto n. ll72 rle 17 de dezembro ultimo, com exclusão dos 
hospi taes r! e isolamento, a. <1nota de 50: OOt)$, em conformi
dade das folhas e contas remottirlas mensalnwute pelo tlito l\li
nisterio ao da Fa.zemla. 

§ 2. o Para pagamento de um lente, tlous suustitutos, dons 
professores e tluatl'o inspectores de alumnos do Gymnasio Na
cional, pela fórma anteriormente estabelecida, a de 15:000$000. 

Capital Federal, 28 de !llat'ÇO de 1893, :-;o da Repuhlica. 

FLOltlAi'!O l'grxoro. 

Fema;ulo Lobo. 
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DECRETO N. 1341 -DE 7 DE ABRIL D8 1893 

Dcrlara caduca. a cDnce~~ão rehtiva. ao prol0n~rvncnto 11:1. Estt·ada d·· F~~tTn 

l'rincip~ d<l c;r:l.tn-Pnr:'!. jln e...;l:-H.:tí.n d11 .\real :t Entre-lti""'· 

O Vice-Presidente da Republica, con,;iderando que a Ui" rle 
Janei1·o awl .1.Vorthern Rétilii'O!J Coilijlany, limiterl. eessionaria. ('!ll 

virtude do decret•J n. lO.O:l2 de 15 tle ~etembro de 18~8, do pl'i
vilegio p;tra a •·onstrucção, uso e goso do prolongamento da E~
trada de Ferro Príncipe do Gram-Pará, da estação do Areal a 
Er~tre-Rios, deixou de dar cumprimento á clausula seg-nnda tl" 
deCl·do n. 10.16-! B. de 5 de janeiro <le l8K9. pela qual foi e>tipu
latlo que as ohras deveriam ficar conclni<las no prazo de um 
anno, a cont,lr da approvação dos respectivos estudo~, prazo que 
expirou a 21 do ~etembro de 18!10, resolve declarar caduca are
ferida concPssão. em conformidade com a clausula IY do derreto 
n. 690:J de lO de agosto de 1878 e lli do drcreto n. n:n2 <le ll de 
abril de 1888. 

O Dr. Antouio P,m!ino Limpo de .\hrcu, Ministro de Estado dos 
NegoC'ios <la llltlnst!'ia, Viaçrto e ohra' Publica;;. a,;;sim faça 
executar. 

Capital FederaJ, 7 de abril de 180:1, 5" da Republica. 

P.LOHL\.c>O PEIXOTo). 

DECRETO N. 1342-DE 7 DE ABHIL DE 1803 

J\ }l)lfQC\ ÚS esturlr1-..: }1"\l':) :\. Cúl\Sti'UCr:ilo de lltJ\ tr1'1~hf1 d11 [lL'ol\l)l)i~[ttrl(!l!tn da 

Estrarh d~ Ferro CPtrl.tal 1lo fir[17.ÍI. na e-...:!••Jt':~' de 30 kil•J!lidt·•J" :1!·: •1 ,];. 

:-.:dr~ L[lgr'h.s, 1\Cl E~tadn de :.\1iW 1 S (;entes. 

O Vice-Presidente da Republica dos E:<tados Unidos do Hrazil 
res(~lYe approvar os estudos constantes de plantas, perfil longi
tudmal c orçamento apresentatlo;; pelo engenheiro-chefe do pro
longamento da Estrada rle Ferro Central do Brazil. com o ollicio 
n. 2G! de 3 de m:trço <lo corrente anno. para a construcç-ão de um 
trecho do mesmo prolongamento, na ext.t·nsão <l(• 30 Jdlometl'o~ 
além da cidade de Sete Lagoas, no l~stado de Minas Goraes, estu
dos que a este acompanham, rubricado3 pelo chefe da Directoria 
flrl'al de Viação da competente Secrrtaria dr· E~tadn. 

Porlel' E\.•'('Utivo 1)03 
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O Engenheiro Antonio Paulino Limpo de Abreu, ,\linistro de 
Estado dos :\'egocios da. lndustria., Yiação e Obras Publicas, assim 
fará executar. 

Capital Ferleral, 7 de alJril de IR9:'3, 5" :la Hcpublica. 

FL< •RL\:"0 PEIXOTO, 

DECRETO X 13-!:3- T•E í DE ABr:IL liE 1893 

:~.~·•! ·:.'Pli~.:~ ·> enlor:n'LHl·) ~qllt'I'Í•,_. •1:1. l~:t1.r,Ja :S~cht1rtl •la •'Olll~rc~ 1le 

l·:IJL·;_·-L~i·h. nn I·:-.t:1.·l•) 1l1• ~lill:l~ t;,,J·:le~. 

O Yíce-Presidmte da Repul,Ji<'a do~ E-<btlos l'ni· 1o-; do ll!'azil 
resolve rlecretar: 

.\rtigo uuico. O commando superiol' da l";uarda :\'acionai da 
coma.eca. ,1e Entre-Rio~. n" Estado tle :\linas <ierae~. se compora 
do actu:ll í" batalhão •le int::mtaria, re:luzirlo a quatro compa
nhia,, da 3" ~ecção rla reserv!t, or:t eleva•la Á. categol'ia tle bata.
lhil~>, t:unbem com quatro eompanhias e a dcsif!na~;ão de 101", e 
,Je mais um batalhão de inl'ant:uia tln seniço acti v o. com igual 
numero rle companhias e a tlrsignaçiio t!e l i5''. e um regimr·nto 
de c:n·alhtria, com quatro esquadrões r a designação de 49', os 
fJu:ws ;:e or·gani~arão com os guardas qualificados no~ districtos 
•la JTI(·.~ma comarca; reYogatlas a~ rlisposkiíe-< em ,•ontrario. 

Capitnl FHleraL 7 <le ahril •lr 1;:<9':, .)" r'a Republica. 

FLOJ:J.\:"0 PEIX<•TO. 

DECRETO N. 13-ll- DE 7 D~~ _\B::IL Dl-; 18\):1 

('· ''1 1J !: 1r:ttr'])1.l'J rle iufantal'in. i},• '.!U'lf,]:l.;; H3•~i•)Jl~CS Tl:l ('.l'lJ·ln~a. 1l:l i):tl111~. 

Hll E..;tad J 1le (;,l.Y:tl'. 

O Yice-Pre~idente dn Republic>t dos E~ü,,los l:nido~ tio Brazil 
1lecJ"eta: 

Art;go unico. Fica creatlo na comarca da Palma, no Estado 1le 
l;u~·az, mai . .: nm botalhiio tle infantaria L1e guardas nacionaes tlo 
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set•viço activo, com quatro companhias e a designação 11e 40°, o 
qual sera organisado com os guardas qualificados n"s distl'ictos 
da mesma comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Ferleral, 7 r1e abril de 1893, 5'' da Repuhlica. 

FLORIA~O PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 13-!5 - DE 7 DE ABRI!, IJ1o 189:3 

Ct'(·[l u1n hn.t.tlhãn fle infantaria tle guarda~ na.cionaes na c:H•;arcn. de Jar.lin·, 

no Estado do Cearú. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fir-a creado na cvmarca de Jardim, no Estado 
do Ceará, mais um batalhão de infantaria de guardas nacio
naes tlo serviço activo, com quatro companhias e a designação 
de 116", o qual se organisará com os guardas qualificados no 
município de Maurity, pertencente á referida comarca; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 7 de abril de 1893, 5" da Republica. 

FLOIUAi'>O PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1346 - DE 7 DE ABRIL DE 1893 

Ahr~ ao )Iini~tet•i() tl::t. Gu~rt·a um crP.dito extt·:tot·olin·tr:,l .!:t q•t'tnli:t 

de :!3:280$000. 

O Vice-Presi<lente tla Republicn dos EstadOs Unido.~ ,lo Bt'<Lzil, 
consi•'erando que a lei n. 126 B, 1le 21 ''e novembro de 1892, 
suppriminrlo no art. 4•, rubrica 25• -Fabricas- a consignação 
1le 45:068$500 para a Fabrica. de Armas, reterentn ao pag;tmmtto 
do pessoal arlministrati v o e do material, co:1servou, entret.tnto, 
a 11c ll-1:450$ t1estina•1a ás officinas de espingartleiros e col'onhei
ros, restabelecellflo assim a 3• secção do Arsenal de Guerra desta 
Capital, de que trata o regulamento que b:Lixou com o rlecreto 
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n. 5118 <le 19 de outubro 1le 1872 ; consideran,lo que é impre
~cin<livel o pessoal a•lministrativo <lessa secção, por isso que as 
diü1s officinas continuam a funccionar na lbrt:tleza da Conceição, 
onde se acham montadas as suas machinas e respecti \"OS deposi
tas : e tml'lo em vió<t:"t o qne I'epresentou a Conht•loria Geral da 
Guérra, resolve, de accordo com a autori~a~'ão conferida pelo 
§ 3·' <la Lei n. 58!l de 9 <I e setembro de 1850, sati~l'l'i to o preceito 
do art. 33 do regulamPnto m~n:la<l<' oh<erYar pdo ,lect·eto 
n. I lfiG <le 17 <lr dezembt•o d" 1'1!)'2. ;~brir ao !\l;nisterio d~t 
Guerr:t um credito extraor<linario da quantia <lr· trinta e sei~ 
contos •lnzentos e 11itenta mil réis (:3l'·:'?i;IJ~) para. nn actual 
cxPrricio. oceorrer it supraeitari<t <lespeza ; dPvewlo C'-ta provi
<leucia oet' oppodun;~ment<· )1·\·a•ln Dn ~onli1·cimento •I•J C•mgTes<o 
'\'acionai. 

O lieneral 1le Hl'igada Franciscq Antnnio de Moura, 1\linistro de 
E3tado do; N'Pgocios da 1-;uert'.l, as-im tc•nha entPndidn e expeça 
os <Lespacltos necrssario'. 

Capital F<dcral, i 1\e abril de 1803. :-,·• d<1 L~epuhlic:L 

FLORIAi\'0 PEIXOTO. 

Fra;1 cisco Anton in 'I e ilf01wa. 

DECR i~ TO N. I:ln - T•F 7 l•E AlllliL I•E I :'i(l3 

1\[:ul·la exe~ut:-tr 0 l'0,~ula·.lJ~ut·l rl•rmilloi•J ~·1r1 U<~J:l s··~ :1,;,; r~I·:1rli·:·"i•>:-. do ... ph·rróe;;, 
h:.Jr•'.! . .'Tapld 1'~ e tneft>nrnl·1~ic:-~. ~·ll1 :1 d·•ll lJllill:l·: ''· !],~ l~ep:lt'U~il·l d~ ('arta 
.\I:1riti·r1n. du };r·azd. 

O Yice-Prcsidcnle da 1~•3J•n!Jli•:a do~ E~tarlos L'ni•los rio Brazil, 
attend<3tl'lo, tio accordo com o exp0c-to ]l•3lo 1\liuistro de Estado dos 
N<.'.zocio~ <la ;\larinha, ú CP!l\·cniencica de regnlat'isar· os serviços 
all"Sd '' ús rcpal'liç.)ns de ph 1rnes, hydt·o:;Taphi•:a e nwteor·olo
gica, e ú necessidade de fnndil-ots em :una unka I'C]'arti.,·ilo, pola 
correl:lção existente llllh'e ns mesmos sen·iç11s: 

Resol v c, de conformidade cnm o di~po~to no § :p do art. I" da 
lei n. 5G de 1:: de junho de 189:!, appr·ovar· o regulamtmto que a 
este acompanh·t, fundindo em uma s•:• repartiÇ'ão, sob a denomina
çiin de R·'p::trtiçio da Carta 1\hritima rlo Brazil, as rep~n·tiçües 
dos pltarúr:s, hyd,·ographica t' meteorologica. as,-is-tmdo pelo 
Conh'<t-Almimnte Custodio Jo-;é tle l\Iello. Ministm de Estado 
dos Nt'gocio5 da 1\lnrinha, f!U•J o C1rá rxertltar, excapto na. parte 
relatint aos estaciona!'ins, •!'IC tica rlcp,~n,J.>nte de appr,JYação do 
Cong-ress" :\'acionai. ~::] 

Capital Fe•leral, i tle aiJril rlr: J.S(l.3, ;,, tia I~eptf,Jka. 
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Regulam eu to da Repaeticão tla Carta Marítima 
do Brazil 

DA REPARTIÇlO 

.\rt. !." _\· f:~'partição da Carta Maritimn. do Brazil incumbe: 
!Oi !."' _\ a•llllini,;lt'i1Çiio e direcçiio g-ei'<Ü tio serviço hydrogra

J•hico tio llrazil. 
§ '!. 0 _\ administrar:ão e ,!it·ec•;ão gemi •lo serviço t\(1. illumina

ção e lJrl!isanvJJlto tia costa, portos, rios e lagoas nos pontos mais 
conveniente~. 

§ 3." .\ administração o direcção geral do serviço meteor••lo
gico do Bt·azil e do magnetismo te!'l'estre, principalmente no 
interesse Lia na1·egaçito. 

DO PESSOAL 

Art. 2.0 A H••partição tia Carta l\laritima funccionarú com o 
seguinte pes.;• •ai: 

1 Chefe da Carta :\laritima. 
3 Dil'ectores. 

lO Ajudantes. 
Auxiliares, os necessarios. 

1 Secretario e ajudante de o!'dens. 
2 Desenhista-;. 
1 !\lecanico. 
1 Officüil archivista. 
1 Amanuense. 
3 Escreveu tes. 
1 Porteiro. 
1 Continuo. 
1 Commbsario. 
1 Fiel. 
1 Operario serralheiro e lampista. 
3 Serventes. 
distribuído do seguinte modo: 
§ 1. o Directoria Geral: 
1 Chefe, official general, capitão 1le mar e guerra ou capitão 

de fragata. 
1 Secretario e ajudante de ordens. 
1 Escrevente. 
§ 2." Directoria de Hydrograpl;ia: 
l Director, otncial suporior ou 1 o tenente da Armada. 
4 Ajudantes. 

Auxiliares, os necessarios. 
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I Desenhista. 
I Escrevente. 
§ 3. o Dirertoria de Pharó:!s: 
1 Dircctor, oll1cial ill[)(~riot• •.•!1 I" tmwnt•< rh .irm:l•la. 
3 Aiudantes • 

. 1 OÜicial archiYista. 
l Anl:lnuense. 
1 D~~enlli;;ta. 
1 l\Iecan iro. 
I ÜJ•8rado ~enalheit'•1 u lamp'stu. 
§ 4." Directorh rl.• :\Jet·3orol0[!i:t: 
I Dir~Jcto:·, ollicial "lll"'l'Í•'" ··1 1 · t"lletlle tla Armaria. 
:: Ajnl:lJrtes. 

Auxiliare~. o~ tJcce~:'a!'ius. 
1 ~~~ercven te. 
Sl 5. '' Outr·os empreg-ar lo;; : 
J l'ol'teiro. 
I Continuo. 
1 Colllmb:;aria. 
l Fiel. 
3 S2rnmtcs. 

1>0 c:nTr lll C.\I:T.\ 

Art. '"L'~ .~o chef~ rlc! {·nrL~ ,.,_,!llPí;t(~: 

!'; 1.' .\ rii:r~•:r;ã'l !c···l'.>i ,~ ·ht:·J 1.>'tkit·) do ,;.:r·vi:·1 da t'l'p:\r
liç:í<~. 

"i:'." >,J;,nt.er a hua ord;tll •: ·li:ocipliu' da t•epartiç:lo. 
§ :L<• .\ P!•t'O\:u· :os instt·ncr,•<•.:·~ •JU•· t;Jrem foJ·nmlarl:ls pf>la:: re

speclints direclol'i ;s p:1!':1 n\:·.·:;,;:1 1 .hs direr·;o;; serTiço~ qtw lh··s 
fo:·em "ff •r!\ 'F. 

§ .: " Enti':Jd,~r-"c rlil'f•ct:lll!•'tJt·• r'"lll n :\lini~tl'O !' rom os che
fes rl•1 f d,.s a~ J'•;par·ti•/H)i p·::di<::•c; c:oill•' tndn 'J'I:iiJ!u di.,~et• 
J'C:·'!! •!t'J :1r1 ~ •P\yi·;í! ri;1 !'I'Jiii!'tit~·0 . 

;:i :Í." \))l'l'r•.'POJI·i·:·-~t' t'llll os rlii'•<l'tores de i•Jentic:ts rr'p:lrti
çõe~ "'' '"t··:~n:!'•'liro p·u':l pe;·mnt1 d•J tml:all!os; com as f<1hrie:1s, 
ob..;:~rv; tr~rir).; ~~ 1 'lltt·~):-; 1:~t~t: 1'-'lt-eitn~_HJ tns seicntificos. po'Iê:1'lo, 
quan·lo julg.ti' mnn~airnl:•. dJI·~~ '.1' t'S:i~l:i :~ttrilmiçõ:•., ~.o., di
rectoi·•)S tl:~s ser:ç0os. 

§ (\." Prcp.',r :t :t•'fJUÍsiçfío >i';; ilhtt·nnwntos e m:1i.; m~terb! 
necess::!'io a repartiçi't", ,],. :L'•'''' ·!" rum "~ l'8S[l<?divr's rl!re
ctore·. 

§ 7 .''Informar ao .\íinb:t:·o S0 1J!'e ns trabalh•1s fJUe dev:lm set• 
impt•c,:'S<~~, e destes os fJIIC eom·cirh 1 expór· á vew\a f' fJll:tl o :;~n 
prr•ço, inrlk tn.Jo os e.;hiJ()]··~Íili<)!ltos rpw llJI:'l'CÇGI!l conlbnça. 
pa1':1 ~·~ . ..;'l 1~n1. 
~ ·"·" lld ·J·:ninar o:; di:~~ de ~·1liitla rio,.; :wdo:; Plllpt·e~·:.ldo~ no 

.-.: 't·\·ivl 1!a ~·~~pn.rti~·ão~ ('<ll'a t't•~ut:J;s~fíe.5 f,)t·a da Capital. 
::i ~). '• [ I!~['>Yt.:i<lll'1f, qn:!lldo .! ni ~ :tl' CO!IYCilien te, OI! ma.nd:c I' 

inspccci••n:'l' J•r:Jos dit•rctor(>~ nn a}vlant•:~, os trab•1lh0s fJII" C'S· 
tin_~l':'!!1 Sr~!1'! J r~:-~(~'·nta,los p~'1 1) pc~.;~;o tl S.)b ~Ut\~ ordens. 
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§ 10. Remetter annnalmente ao Ministro um r )latorio cir
cumstanciado do andamento dos tra.halhos da repflrtição, pro
pondo as m"didn5 que lhe parecerem mais convenientes para o 
desenvolvimento do serviço. 

§ 11. Antorisar todas as dcspezns f!llC julgar necc·~,.;arias, nos 
litJ:~it,)S do Ol'Ç'<\mento. 

DO l'l~CRETARIO E A.JUIJ.\:s"TE DE ORDEX,; 

Art. 4. 0 Ao secretario e ajurlante de ordens compet'1: 
Paragrapho unico. Receber, distribuir e retligit· a correspon

dencia official ua Dil'ectoria Geral. 

D.\ DIRECTO[UA DE HYDROGRAPHL\ 

Art. 5. o A Dit•ectoria ue Hydrogt'aphia conterá duas secções 
hydrographicas funccionando nos mwios do serviço da Carta 
Marítima, e uma secção astt·onomica funcciona!1rlo oo ::;eu obser
vatorio. 

Art. G." ,\.' Dil'ectori<t tl<3 Hyd.rogmphia incum1Jr3 : 
§ l. o \l !e v •nt:un ·nto e construcçil.o ria carta 5et·al uas costa,.; 

do Brazil, comprehellrlendo por·tos, rios e lagô·t,.; na1·e-~aveb. 
§ 2" O rcgnlamento dos chronometr·os da Marinha e tletermi

naçito d:t hm· L do porto. 
§ 3 " A determin;~ção dos pontos rnra o bali:;:.ment:J d t cn~ta, 

porto.;; e lagô:1s. 
§ 4.° Fornecer ao;; navios da esquatlra as cart:>s, planos e 

instrum·mto.-; nauticos e astronomkos neces;;a!'ios il tHH"•'i!açiTo c 
recebei-os p:u·a conservai-os e cow·crtal-os. 

DO PESSOAL 

Art. 7. o O scn pe:>'io.ll e0mpor-se-ln tle : 
I Director·. 
4 Ajudantes. 

Auxiliaees, os nccessarios. 
o~senhista. 
E~crevcmte. 

Art. So o Dos qu:ltt•o aju hmtes, nm se:·á o aj ud:mte t.Ll director, 
um o encarregado dn. secção astt·onomica e os outros doas serão 
os enr:arre~arlos da~ secções ltyrlrographicas. 

DO lll!lECTOil 

Aet. 9." C•>mpete a0 •lit•ector·: 
§ I. o F<lrmnlar e a pee~entar >i. appro\·;~ção do chefe •lt C<trLt 

as instr<t•~Çõ3-; que •levn.m r •gui:tr o se:'\'ilyJ It··::lt·ozr·.t:t'ti<:'J a 
cwgo do.; C!IC'trt·e.;rdos d·t' :>ecçõJ~. · ~ ' 
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§ 2. o Examinar as cadernetas de trabalho; calculos e mais 
~la• los fornecidos pelas secções, para a constrncção da carta geral 
tia costa e tios planos que forem levanttHios. 

§ 3.·· Dil'igir os traunlhos das secções quando julgar conve
niente e for ordenndo p'!lo chefe da Carta. 

§ 4." Entender-se com os encnrregados das secções no que 
diz respeito ao servit;·o a seu cargo. 

§'i." PrnpLk ao chefe da Carta a acquisiçiio de cartas, planos 
e rntdrc.s dos rli>eJ·sos mnres rio ::riolJO r1ue forem necessarios. 

~ 6. 0 ftedigir e publica!', solJ sua assignatura, com antori
sação do chefe d:1 Carta, n~s ,!!nzetas de maior circulação da 
Repuhli a, totlas a~ noticias ref·~rentes ú segurança •la nave
gação 11 litoral do Hrazi L. 

§ 7 ." Confeccioll<ll' um IIJinucio,c•J roteiro geral da nossa costa, 
lm~ca•ln em datlos obtidos com o,: trabnlhos da repartição e com 
os que forem fornecidos por oniciaes de nossas marinhas de 
guetTa o mercante, e pelos praticos do contiança, 

~ 8. 0 Apresentar ao chefe da Carta um relntorio annual sobre 
os trabalhos hydrographico~ a ~co carg-o, propondo o que julgar 
ncertarlo para o Lom desempenho •lo serviço. 

ll0' .\.JC!JA:'\TE~ 

Art. LO .. \o a.iudanl' ria directoria incumbe 
::; I." A dit'eC\Ü" da cata logar;iío da,.; carbs, planos e impressos 

da r li rectoria. 
~ ~." l'rep 'r.1r as collecç<,es r\0 planos, roteiros e avisos hydro

graphico:; destinadas aos estabelecimentos e:;trangeiros, aos 
naYios e repartições da !tepulJ!ica. 
~ ~l." Consig-nar nas cartas, plano~ e roteiros construidos e 

publicados pcl:t r•'partir;-fío, tndas a~ alt•:raçõc:; que se Ji,rem 
dan•lo. 

:'l 4." S0cniHlar o directot' em tndas as suns incumbencias . 
. \ d. 11 . . \o nj mh1 n te, ew~a rreg:ulo da ~ecção astronomica, 

com pele: 
§ 1. 0 O regulamento dos chonometros e determinaçilo •la hora 

do porto. 
§ 2. 0 O exame dos instrnmentns nanticos, optic0s, geodesicos 

e astronomicos que fol'em arlquiridns para o serviço tia repar
tição e para uso geral da 1\larinha . 
.... ~rt. 12. Aos njndantes. encarregados dns secções hyolrogra
plncas, compete: 
~· § 1." O commnmlo do navio ao serviço da sua secção, tendo 
sob su·1s ordens os auxiliat·es necessnrios que serão o immwliato 
e oflicines do na vi o. 

§ 2." Dar fiel execução ás or•lens e instrucçües que receberem 
para o levantamento de qne threm encarregados. 

§ 3." ltcconltecer immerlil,tamente r1ualquer banco, pedra ou 
escolho, na 'ecção a seu cnr,!!o, que for annunciado pelos nave
gantes, e em ~e!-!'uirla communicar o resultado. 
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§ 4.• Colher todos os dados relativos as marés, correntes ma
ritimas, pontos de reconhecimento da costa, marcas de entradas 
de portos, declinação magnetíca, recursos locaes e tudo quanto 
interessar a organisação do« roteiro geral)), 

DOS OFFIGIAES AUXILIARES 

.Art. 13. Farão parte do pessoal •la. dircctoria os auxiliare>', 
que forem uecessarios ás conveniencias do serviço. 

Art. 14. Os auxiliares das S3cções, além uo serviç.o de bor•lo, 
desempenharão o serviço hydrographico determinado pelo com
mandante Llo navio. 

DO DE;<ENHISTA 

Art. 15. Compete ao desenhista : 
r § 1.• Transfel'ir todos os trabalhos IJ.Ue lhe forem entregues, 
por ordem do director, para a escala que este designar c res
tituir fielmente os originaes para serem archivados. 

§ 2. o De~enhar com ruidado c perícia as plantas IJUO lhe forem 
confiadas para tal lim, lJem como as copias que se !izet·em neccs
sarias. 

§ 3.• Corrigir as provas de todos os trabalhos lithographa•los 
e impressos e passai-os ao ajudante para o exame tina!. 

§ 4.• Auxiliar o serviço da. catalogação, sempre qnc lhe for 
ordenado. 

DO ESCREVENTE 

Art. 16. Além tio serviço que lhe é peculiar, será encarre
gado do archivo da directoria, conservando-o em boa ordem e 
a~seio. 

DA DIRECTORL\ DE PHAROES 

Art. 17. Compete a esta directoria. a administração e direcç:ío 
do serviço ela, illuminação da costa, portos, rios e lagôas ua 
Republica. 

Art. 18. O seu pessoal se comporá de : 
I Director. 
3 Ajudantes. 
1 Otficia1 archivista. 
1 Amanuense. 
1 Desenhista. 
1 Operario serralheiro e lampista. 
Art. 19. Continuará a car8'o das capitanias dos portos a a.dmi

nbtração especial dos pharoes nos respectivos Estados, com as 
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modiHc:1ç-ões consignadas neste regulamento. O;; p1wré-es d:\ 
C:tpital Feder;tl e E~ta•lo do Rio cb Jan>iro ficam sob a atl:!lini~
tra~· ·;u •lirecta de;; ta directoria. 

Art. 20. Par.t in~pec•;fio c melhoramento rios pharóB~ ''xi~ten
t )S. C•>llocaç;i.o ll•) Ll"Yo~ e exBCtlÇfio de ontrm sen·iços <t c:trg·o 
rle•t:t di:·e 'loi'ia. s••rh de~lin:ilo nm navio da ,\rmada p:tra e~S<) 
ti•n ilJ't'op!'iado, COIIP!I:tn•hrlo por u:n tl·•s ajn•lantes •le,.;igntt•ln 
Jdo ch•:!iJ •!rt cart;~ . 

. \rt. 21. Para o a:nn·!i:·ionamento do.; phar!ies e apparelhos 
d·~ lnz '}Ue l~•r:·m encomnwmbclo:<, •lo oleo, nwclms e ch:tminés 
n·"ce:;<:q·io,; ao alno;tu•·im<Jnt • 1lo,; pll:n·óe•. terit esta t1ii'<'Ctoria 
~l·~tHJ~itn~ nnd:~ :-;:{~l·-:to t•ccobi~lo~ ns 1'·_1 f(~f'i!\I'S ol,jectos. 

\rt. ·:2. T•!I'it ··~LI di!'•'d•J:'i:t ta:uh:m unm perJtiClla olTicina 
on•!e ,·•t'<'in ·~·•tJC•!I'i:lll:l• 1"'1•> ''!•·'l':tdn scrt·.tlheiro e lampi~ta as 
lnn:l~:~_d;:s (:?' 1Jl·Lb "J! .i~l~·tll~ I\'lll'~t:i \113 11os ~~~~;lf:.):~:-; para coneerto. 

"\rt. 2::. Comprte ao director: 
~ I." _\ clit·c:'•,;:tn, tlhtribni;;ilo e !b:::!\i~:,çih •lo servi;o th sna 

tli !'ectoria. 
~ :!.." :\hn•h1· impria:i:· e pnt•lhn· ~o\1 ~n:t assi.:.rnat!Ira, com 

anl•>I'ÍS>.Ç'ilo do chele da carL•. nas gazeta~ ele maior rit·culaç~o 
tla [~I!J'Il •lica c. :;•mdo pre~isu, Jl:l~ •lu paiz ·~ >!Xli'<liJgeiros, a~ no
tici:t3 ''JhrP p1Jar•'•1!S de int••re-'''' ú naYe_éi;tç:i.o. 
~ :; .. " Forn.inl;,n• u apt'(~s~·ntat· ú npprn"(i~ltÇ:l() (lo chefd da Cilt'Lt ns 

i:1- t :·n. ·•:f>r,; P" t'a ex ·r:w;.\r> ,[,, -~rvi,~•l.; :dl':!etn;; :\ ~·m di rectoria 
e i ~~:n ;_.:--:-ilu a (n·:~·:~ni...:a,;·:c., tl·· pl;t!t•.:;:;, r:_~~·nlanl·~nto;:.;, circnL:H·cs e 
();·dl}ll~. 

~-!" n cxan1~~ (~ :~r~c·:itnç-fi~J (L-'6 ;'l.P!':'l'Pllt'J~ 11~~ ln/: e IJ )tu ~s-.i:n 
d.· tll·l·• o m;.[IH'ial no<.'c,;-ar·io ao,- [<h:ii"OE'3. 

:::§ .-l, 1' F.·,ze;· :ll'ífllb;f.iiO. cn1n ;\lltcq·b t(;:itJ elo c:1efe (la Cat~t;~, du 
t .•. !,, o m:•t,•rial t·r·.,~i-o par.> 'lS plt:u·t'v'.' e tio~ soltJ·eo;:tleut.)~ 
n ·~,s~:Jrio:;, ,_t, tnotlo a t•.-;L.'t!' s-·!npt''' c lllYuninntelnf~nt;} aba-.;te
c':f., o depo,;ito <b dircctoria. 

!:i li." E!J',•ctn,ti' to•los os conc•'rl\•' c oi.t':b tm~ciso~ no' t'ha
l'•>e,; tl•·sta ':npital [<erleral e E<t 11I•J 1l'l !U > •le Janeit·n e f;~zct' <'OIH 
qu • n,.; c:tpita;lins Llo.~ porto"i execnt,wJ o me~mo nos ph·~J'r'le:; solJ 
sua .inl"islkç!o. solicitnnt!o do ch··f,~ d:1 Cwta n-; crditns Jl:ll'a 
•'--e lim JH'ecisos, m;l:t Ye.c: f!ll'-' a,; Ycr'•a,; on;:un:•nt.,t·ia::; JÜio 
c 'tll!:"rtom "fJnellas •lespezns, 

~ 7. o lnspcc~ionm· por si oa S"ll'; a.in:lant<'s, conft•l·nw as co:n-e
n'•'ncias do ~Cl'\'k", e pelo me:Ls nma ,-ez J>or anuo, to.b a 
illnmitJ:u;iio tia. costa, portos, rios c bgô:t'l rht Repnhlk:L 

"i R." !ti!Uig'Ít' flll1lllllCios elt:1Jl1:!IH1n ;t COll~\ll'l'CllCh p;lf';t o;; 
C·ltl~J':tet.,~ 'l'W tenham d<! S·)l' f·'itos, na. !'tir:na. rias •lbpn::.i;f>di em 
'ic:-•>1', int'o~n'!!ll<lo "' chc!'tJ th Cnrta ~o:1I'E' c:t•h propo~ta. 

:;; \J.·' l'!'lli'llt':tl'Oh!et'. ]>13\i\S 11l•1ÍO:> qn·ljlll!.!":ll' lll ti~ olfic lZ8S. 1\o~ 
n·<\'C.é!' tnt·'~ 11 tf'Í01Lt•lS e cstcangdr•~:; '}!1"18-';Jilet' notiá1s oa inf,Jr· 
ll~'\Ç!)\-:: Sr'lll'n L"'~ 1110d0 [101' flll+J é OX8:.'U~;\tlt_1 O SCl'\i 1:.'0 d·>S rh:tr~\?~, 
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assim como acerca dos melhoramentos que conve•Jha arloptar 
pn.ra m.a ior perfeição desse serviço. 

§ 10. Nomear e demittir, com a autorisação rio ch·;fe da C;trla, 
todo o p·~ssoal d·JS p:w.rócs, S()gunrlo as inform:.ções do 'i c~tpi tães 
dos portos. 

§I!. Pt•opôros melhoramentos calternçõesrJl!C julgar c.mvc
nientes a b 1m do serviço. 

§ 12. Apresentar annnalmente ao chefe da C:uta u:n rc!atorio 
circumst:mchdo do serviço a cargo da su;t directoria. 

Art. 2 L Compete aos ajuLlante~: 
§ I." Comnnnda1' o navio ao serviço uestn. Llireclo!·ia, con!'omw 

rbsig-naçiio do chefe da Carta. 
§ 2." SuiJstituir o director por ordem de antignir!;11!e nas sms 

faltas e impedimentos em todos os oeus deveres, attrihuições o 
a ntorirlade. 

§:L" Anxilbr o mesmo director C'XI!CIÜ;tn•lo tod;;, :1s O!'dcns, 
qne por elle !lwc3 illl'•!lll lladas o euc:uTeg:v·-se Llu s~·Yi•;•J qnc 
liles ror rle.';ignarlo. 

§ 4.• .\ fi~cali~nção rl•1 cscripturação do cnmm!~,;;;1ri.J na p:H·Ie 
reLdiva :1 esta directoria. 

DO OFFir;JAL ARCIIIYIST.\ 

"\ rt. 2::i. ComprJte ao nffieial :u·ch:rista : 
§ 1." I·;~eripturar, couformo intlicnçfio rlo clircctor, o~ liH08 

qu<3 por estr~ forem j'llgmlos necessarios ao bom nndmnflnt·' rio 
serviço e rlesemper.har qucllquer 011!ro serviço rle .-·scriptn~·a·.~ito 
que lhe for ord •nado. 

§ '!."Ter a seu c·•rgo e em lJO~ orrlrJm o nrchin.> r h rFr•?ctni·i:~. 

Art. 2G. Ao aman :1t~nse con' pl'te: 
P:u·a~Taph'l unico. Snljstituir o o!TI.~ial 8reith·i~:·t !tlS ~nas 

falta~ e ;mpo~rlim'lnto; o anxillal-:l 1J11 StJl'viço de cscripturaçii•1. 

DO DESEX!lbTA 

Art. 27. Ao desenhista compete: 
§ I." Exer·utar o d~senho rle planta~, mo1lelos, ri~·:os o ontros 

tr:J halh•lS proprios de su•t arte, conli.n·tne as itHiie:.ç·ü·!~ do r!ire
ctor. 

§ '!." Tirnr cópias e reduzir car·!as ~egnnrlo a es~'nh que lhe f11r 
indicada J<t>l:l mesma autoriclade. · 
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.\rt. 28. O desenhista pc\ le s~~e encarreg-ado da atlministração 
d J qtHtlrjtwt· trabalho nesta Gapibl ou fórn. delta, abonando-se 
unm grn.titic,<çiío extraortlinarbl, além dos seus. vencimentos, a 
qn-1! ~et'it ::u·bitra•la o pl'oposh p~lo cliroctor ao chefe 1b Gartrt. 

DO ~IECA:'-!ICO 

Art. '!~1. O moc;l!lb~o, qne S8t'Ú rontractatlo e mnntido em
flllanto [;n• eom···nj,,nte, s orit cncat·reg-a·lo ela mollL1gem dos 
ph;u·c·>·?S •\·' [',~l'l'o •l dcJ todo~ os n pp 1l'Ol h os ele I nz elo fJualf1tter 
plurol c' 1 •_·m ;t"Sim elo q•t:tl'['l"t' cowerto qne cl\c;; pt·c·cisar•mt; 
e f111an-l·• não honn•t' n•3nltn!n ;t,·~ses ~eeviços a executar se uc
cnpntá •ln Cthrico e rnnrcrt•' c\(' lampa•la;; e repaeo tle to• los os 
ohjc::·l•>S t'Ctudticl•);; p:tl'a ,,,,,. !illl p'la~ t:apitanh~ dos portos. 

D.\ lillU~CTiJI:I.\ DE :\lETEOROLOGL\ 

.\l't. ::1) .. \ clicoctoria de mdeorolr·~ia :;erit o centro de t•)dll a 
metent·ologia, tralxdho,; ma~·neticos e t'S demais reL.tti'o~ a 
ph.Y~i··a terrestt·e . 

. \rt. :n. E~ ta directoria terit a s,eu cargo, no interesse da 
uavP~ar:~o, <la climatol"g-ia em ;Jeral, e outros, o e,;tn•lo do 
<11111\llll;io 1lo kmpo pt•ovavel e do mag-netismo terrestre e por 
is-;n ç.il•··-llw : 

::i 1. · n~ a,·isos muteot···lo;.:-ico;; ao-< pol'tos c á :tgricultnm, o 
c-;tn"" ·lo Jnovintent•J •h :tttunsphera, a ot·ganisação dos obser
vnt .. :·io.; c estnçues nwtcoroln,!.!ka-; e ma;.meticas, a nomeação 
dns r• •nt111 b;;õG-< esta- \oaes e ele districtcJs, a publicação tle 8ens 
traktlho:; e n~ pcsrttliz<ts sobre metcorolo!.!·ia em geral c clima
to!• !!in. 

~ '.!." .\ ac<tni;oil;:ln c os cx:tmc-< de to·los os tt·aballtos referé•n
t··~ :·, Jn•·t·~nrolo~·i;t em g"t'l':tl c ao ll111;Jll,.tism'' tert•estre. 

~ ::." .\ pttlJiie:lf,:lo das c:uta,; c bolclin,; meteorologico.> e 
tlivtl[~; ç:io de locb-; :-~s noticia,; rJue inte!'es•em au:; navegantes. 

~ I." I'repw:1r a,; bases dos contt·actos que o chefe da Carta 
:'-!a t ·i ti llm <.lotet•tn i nm· para p-t':• v m·a tl:t s cartas meteorologicas 
e m:tgneticas, puhlic:1ç.üe> Lle bol··tins ·~ impt·c~são 1\e r]u:te8,1ner 
tt•a I c a lho~ <.la •lirectol'ia. 

§ :-,." O exame de toclo~ o-; instl'umentos meteorologicos e 
ma_!.!nrticos e ontt·os, antes de comprado:; pllra uso da Mitrinhll, 
a~:;im como verificai-os antes e depois de concertados, para 
julc-:-~r do valor e prcç() c\o mesmo concerto e dn. precisão dos 
instrumentos para de novo entmrem no set·viço d::t n:arinlm de 
gnet't'" c uo da meteorologia e magnetismo terrestre. 

!2- r,." A organisação rle uma perfeita e minuciosa carta me
teorolnc-ica e magnetic't •lo Ht•azil e principalmente de sua 
cost ''. • 

§ 7." .\ puhlicnção do boletim tliario das observações meteoro
log-ieas, o e~tnclo •las pt·obaiJilidades do tempo, os avi~os aos 
porto-; e :·, ;tgTicultm·n, e as observnç3es simultanens. 
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§ 8. o A ot·ganisação das estações meteorologicas, magneticas e 
semaphoricas do Brazil e a coordenação, discussão e publica<;ão 
methodica de seus t!'abalhos. 

§ 9. o A coordenação de todos os tmbalhos impressos ou ma
nuscriptos pertencentes á directoria, os quaes serão archivados 
cuidadosamente e relacionarlos e;n fõrma de catalogo em um 
livro proprio. 

§ 10. A compat'ação dos it1strument-Js meteot'olog-icos, coorde
nação e pnblicaç-iio das obserYaçõ 's meteorologica;.;, Lmto do~ 
mw i os de guerra como dos mercantes. 

§ li. A discns>ã.l) Lias obseevações e construc·;·ão das caetas 
meteorologicas marítimas. 

§ 12. A determinação dos desrios rias agnlhn>< tios navio~ do 
Estado e rias marinhas extrangeieas, quando llw for oedenado, 
litzendo :~s respectivas taiJellas de correcções. 

§ l :1. As observações directns dos tt·es elementos magneticos: 
declinação, inclinação e componente horisonhl, calculo da força 
total. 

§ 14. O exame das observações magneticas nas estações me
teorologicas, a rliscnssão destas ohsetTar;ões c a comtt·ncção d:t 
carta magnctica do Brazil. 

§ 15. A vcritlcaç·ito dos instrumentos rlc Yariaç·ito, as observa
ções de registro pltotographíco, a coor.len~wão, a discussão e a 
publicação dos resultados. 

DO PESSOAL 

Art. 32 .. \ Dircctoria de Meteorologia tet•it o seguinte pessoal· 
I Director. 
3 Ajudantes. 

Auxiliares, os necessarios. 
Escreveu te. 

DO DIItECTOI: 

Art. 33. Ao director compete: 
§ I." H,t)~nllarisar o trabalho da 1lircctn!'ia a ~''n ctr;.:·o. 
~ 2.'' .1\b.'Ítter a ordem na llirectoria. de con l'ormir.lade com a lei 

e no intere:<se do serviço. 
§ 3. 0 Revee e corrigi!• todos os trabalhos IJÍle forem desemp3-

nhados no senir;o meteorologico, não permitt!ndo IJUe elles se 
vulgarisem sem prevüt :.1ppl'Ovação. 

§ 4," Inspcccionar por si ou sens ajndantcs c pelo menos nma 
ver. por anuo, as estações meteorolngicas e sem:t phoricas ri<ts 
costas, portos, rio~ e ln;;os elo B!'azil, as:;itn como ::s tio intcr·ior 
do paiz. 

§ 5. o Formular instt·ucções qne, rlepois de approvadas pelo chefe 
rl:t Carta, serão di:;tribuitlns aos commanrhtntPs rios navios 1\a 
Armada e da Marinha mercante, e a outros ofliciaes c pai>anos 
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encarreg-:vlos em c:1sos esp!é>ciae.;;, pelo Gol'erno, de commissões 
mcteot·olo;:.:ica,; e magneticas c:u •JU;til)ncr pat•te do Brazil ou 
em paiz extrangeiro. 

§ 6.• Rel)nisitar os navios e ontm,; embarcações, assim como 
o3 auxiliat'es intlispensav )ÍS para o bom andamento do set·viço. 

~7.• In•licarosin;;trnmentos e m:tis materhtl preciso rxtra o 
bom an·bunento rios trabalhos. 

§ 8 .o itemovet•, em c·tso nJ·gcnt:•, os empregados 1le uma para 
nutt·as estaçõ<)S, d:mdo depu i;; cont:L ao chefe da C<Lrta. 

§ 9." Dhpemar do serviço o pessoa I que seja desueccssado ou 
que proeetl•)t' meno; conveni<:mt ~ment". justificando a medida 
perante o e!1efe da. Carta. 

§ 10. Infornwr ao chefe da Carta. sobre os trabalho,:; fJUe 
devem 8er imprc,sos c destes os 'Jtlo cnnvenkt expór ú vemht e 
qnal o :;enpt•eço. 

§ 11. lnrurnwr. ao chefe Lla Cal'ta, •lo movime::~to da directoria 
e tio pt'Cl.gresso <los seus trabalhos, :oprescntando annualmente 
um relatorio circumstanchdo ole tnrJo quanto houver occorrido 
em rcla~i'io ao serviço a sou car~o. propondo as medidas indis
pensaL'is pat'a o desen\·oiYim·•ntr> e maior perfeição rlo~ tra
h:dhos. 

IHI~ .\Jl'll\XTI'< 

Art. :~4. Compete aos njwlanl"s: 
!:; 1." .\tniliar o tlirrctor em torlo,; u~ traLalhos relativos aos 

diJI'erent·?S ramo~ de serviço) d·:~ta. dit·ectoria, de l)ne forem 
encarrc.!.:·ado<, e cxecntm· toda.< as ul'•L"llS '}Ue por elle lhes forem 
trP.nsmittHn~. 

!:1 :?." su·,~titnir o direetor, )Pll' m•dem de antiguida·h, em 
todos n.-; sons devcr···s, attl'ilmiçõ()S e antor·idarle. 

::; :J. ·' Co::nman·lar o na v in a a ,;.~niço desta directot'ia, conforme 
a d·]~i:maç·ão do chefe •la C;tt•ta. 
~L~ Fis'}afisar acscriptnm<;ão d,J r_·o:nmissario, na pu·te rel<t

tiva a esta directoria. 

l>O) OFF!Cl.\E< .\I'~II.L\JlF.:< 

.\rt. 3S. Fa.rã·) p:ute do p()~snl ,(,;;t:t directol'ia os off!ciaes 
auxili:wes fJUe fot'em necessai'Íos it s con veniencias do serviço. 

Art. :)fi. Os olficiaes au'xilhlrc)s, alüm do serviço de bordo, 
rlesempenh(lrão as differentes incnmhencias previamente deter
minada<; nas instrucções para o serYi•;:) meteorologico. 

no F.~<'HEYE:'>TJ·: 

At·t. :17 •. \.1 jm rlo serviço que lhe <'J pe~nliar, sm·á encarregado 
do archh-o •la Jircctl'l'Íil, <.~onset·nmdo-o em Loa orLiem e asseio. 
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DAS EST.\~'ÕE~ 

ArL 3S. Para crear o serviço meteorologico do Brazil o 
Governo estabelece.ra estações no litoral e no interior do pa:z, 
as quncs serão !lennminadas :;ema phoricas ou Illeteorologicas, 
segundo a natureza dos set·viços de que forem encarregadas e 
tt·" lmlh:trão todns uniformemente . 

. \t't. 3\J. As e~t:tÇ"õcs serão dividi,Jas por cla,;sos cunfot·mo a 
importan"ia ,[os tr,,!.nlltos de flUe forem incumhiclas ~~ ~o re;:u
larão pelas instrucções expedidas por esta diroctoria. 

Art. 40. E' expressamente prohibido existir ou crear em loJa 
a União serviço m<3teorologico sem ser de acconlo com c~ta 
directoria. 

Art. 41. Fic:t creada desde já a estação meteorologica de 
1" classe annexa a esta directoria, 'lue deve possuir o~ padrões 
nocessarios para aferir os instrumentos do serviço meteorologico 
do Brazil e servir de escola pratica para officiaes e praça~, ú 
semelhança do •1ue se faz na estação do Forte l\fayer, Esta.los 
t:nirlos da America ,]o Norte . 

. \ i't. 42. Os arsenaes, capitanias do~ portos, escola~ ele npren
dizes marinlteirJs, pharóes, hospitaes, tlr>tilh:ts tlo Alto Amazonas, 
Ut·uguay, 1\latto Oro~so e Rio Gt·:wcle ,.Jo Sul, as;;im '~'·mo qn:tl
fflWr outro estabelecimento naval, e todos o:; navios 1h csrJtl<l<h'<1 
e c!as comp:tnhLls ~ubvencionadas pelo Gover;:à, Gu·iio ob,;en·ações 
meteorPlogicas de accordo com as instrucçõ~1s expedida:; !'·;:a 
di rec to ria • 

. \rt. 43. Nas estações rlas linhas tolegraplticas, estações d:1s 
estr;vlas de ferro, escolas publicas, nucleos coloniaes, colouias 
civis e m::itare~. e:;tac;ões dos Correios e, em geral, em qualquer 
estabelecimento depen,le11te do Governo da Cnião, ,Jever-se-ha, 
segun,Jo as verbas votadas para o desenvolvimento do serviço 
meteorologico, proem·ar desde jit montar as esta,;õrs meteorolo
gicas do interior do paiz. 

DOS E:-;TACI0':.\1\IOS 

Art. 44. Os estacionarias serão de 1", za e ;:• clas~e~, po,Jendo 
ser escolhidos os de primr~ira d'entro os o1fi('iaes rc·fornmdos rla 
Armada e do Exercito e paisnnos, e os de 8eg-und:t e tct·ceira 
dentre os otfkiaes marinheit•os rerurmaclos ou pr<~ça5 '1'10 tenham 
bem servi1lo á marinha a nJostt•ern aptidão e ltahilit:tções para d::l 

trabalhos a desompe11 har. 
Art. 45. A categoria e o numero elos estacionarias 1le carla es

tação, assim t:'Omo os seus vencimeutos, set•ão tixados pnr aviso, 
de cont'ormi,lade com a. tabella annoxa a este regulamento. 

Tabolla do pes..;oal dac; estaçõe~ o "'C'-l.'i vcnelxnon.to-; 

Estaçlio de l• class,! 

Estacionaria de I • clas,;e a 150SOOO mensaes 
» de 2• » a 120~000 » 
» de 3a » a so.;;ouo ~ 
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Estaçtio de 2• class~ 

Estacionaria de 2" classe 
Z » de 3• >> 

E~tacionario de 2' clas;:e 
)) 

As eshçil•!~ colloca•Jas •Jlll plw t''J"S terão l"tl'a estacionarias os 
propt'ios ph:u'oi·~it'O:;, aos qtwes ~'l al·on:u·ú a gratificação mensal 
de :w:::, além do-; ,:en,: nmciment>ls. 

"\os eshcion;tl'i•):; c:; h hdrcido; em estar;iie;; i~ola•las se abo
nará" as r;tçües •lo porão, como s•J faz aos pharoleiros em 
i•lentirns circnmstancbs. 

DO CO:IL\l!S:'A ll!O 

.\rt. -Hi. O commissario r.b H.epartição tb Carta :\Iaritima sera 
do quatlro activo on do dos t'clot'l!Ht•Jos dos commissarios da 
Armada. 

Art. ·li. Compete-lhe: 
~ !." Tct· sob "1.1" gn:tr•h e rcS[JClllS•lhiliJade a mobilia e todos 

os instnunentos, apparelhos o mais olljed•h oxi~teutes ua 
t'cpartição o os 'JUC a 1dla !orem t!,.~tinil<lu,;. 

;:; 2. 0 E:;cri pturou· c•lll \·enientemento o ter em boa ordem to•Jos 
os livro,; necess:trios ao St:Jl'Yiço :1 ..;en car.zo, e Item assim aquelles 
qne Ih·· l'ot·,~nt dct<'rlllin:HI"" 111•!o r·!Jd·~ ti:t Carta. 

~ :;," !·:m·anc;rat·-~·J •lo C'Jlli.> 't·•pli' n d"scntiJ:ll''llle d8 torlos os 
ol!i•'d(l~ n•nwttidu,; ]"'~' c•,;!a r"]"tJ·ti•;~o "u a •·Ih d••,;tina•lu-;. ·~do 
tle,;pnelt•' na .\!Lind•·.~;a d:tqnclle,; vindo-; do .. ,;trangeirn. 

§ 4.'' J~rJcei •et· 11:t l:•m tadclria da l\!al'inlt:l :t~ q n:t nt ia;; neces
sarias pam p:tgauwut" do pes-oal tlu,.; e,;l:tlH.ll•:<•imento3 dire
ctamenk all'ect"s a e..;ta ren:tl'liciío e dar-lh•Js o PonvPniente 
destino, e Item a;;:-im aqnei(a:; nne fnt'em tlct•Jrtnimt•las pelo 
chefe rl.t Carta p~ra exccuçilo •le qual•Jilet' traball:o. 

t:\ 5.'' Procede!' aos invontari•l~ :umuu~ •le veritlcaçi(,) nos 
estabelecimentos tle>h Canita I Fe•I•Jra l e Estar lo do Rio de 
.hneiro qne se acham ;,:o!, a .iul'isdicç:to immelliata •le,ta 
r• · p:wtir:ão • 

. 1 1'1. 1". P:1ra a~ r lcspczns noccss n·ins r:om a ro:nessa (le ohie
cto.3 p:tra ns di Y•'r,;os E~ lotdos em pn•}netcs não ,;nltY•]t~eionados 
lH']n • ;,,Y<!I'tlO, cotJ'l'<'l<'s e ontra~ GY•·n tn:t•3". ree•"! "'r a u t'Oilllllis
s:tt·i·' tl'illi•'tlsalmente na ConLtdoria da l\larinlta as qnanths para 
c~''' !iitt il"t't'~-a~·iai'. Jl"I' meio de reqnbir:ü:.-', rniJricadas pelo 
chd'·· rh c·;tt•l:t e •ldlas Jll'tl:ihl'it conta.; de :te•:ordo com as leis 
rl·• l'azrn•l:t. 
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Art. 40. Além do fiel, terá o commissario á sua disposição os 
serventes precisos para o perfeito acondicionamento dos objectos 
a seu cargo. 

DO FIEL 

Art. 50. O fiel será da brigada de fieis, proposto pelo com
missario; o auxiliará e o suhstituirit de accortlo com as leb de 
Fazenda. 

DO PORTEIRO E DO CO~TI~UO 

Art. 51, § 1. 0 O porteirJ dirigirá o serviço da limpeza, arr·u
mação e asseio do editicio, sua mobilia e accessorios. 

§ 2. o Receberá e tl'ansmittira aos empregados todos os papeis 
a elles dirigidos e enviará a seu destino a correspondencia que 
lhe ror contia•la. 

§ ::>. 0 Abrirá dir.riamente a rep1rtição pouco antes das O horas 
da mauhã e fechal-a-h~t pouco •lepois 1Lts :1 horas da tarde, sal v o 
casos extr·aordinarios, em que as horas para um e outr·o tim 
serão determinadas pr1lo chefe da Carta. 

Art. 52 •. \o continuo compete o serviço tia transmissão dos 
papeis e rec 11lns •lenlro e fóra da l't'[Jarti~·ão, eoad,inV<tr e sub
stituir o porteiro em suas faltas e impedimentos. 

IHS XO)IEAÇÕES E SCBSTITUIÇÕES 

Art. 33. Serão nomeados por de.~retn o chef•) da Car-ta, 
ilirectore,; e ajudantes; pm· actos tio Ministro, totlos os outros 
empregados, á oxcepção dos serventes que serão nomeado,; pelo 
chefe da Cart·1, e rio commis.;:win, fiel e operario sci·r.dhei!'o quo 
o se1·iio pelo pml~~ito marítimo. 

O pessoal •I '' dir·nctorias SBI'Ú nomeado sob proposta dos t'•J
spcctivos 1lircctores no clicfc rh Cat'ta. 

Art. 5!. .\s vag-;t~ de chefe, directot·cs e aju•lautes Lia repar
tição serão :-<·m;>t'e pt'conchid,t-; de prefet·cn•:ia pelo po~soal •la 
me~ma Carta. 

Art. 5:>. O cheftJ lia C;trta será substituído, nas suas f<tlta,; c 
impedimento,:, pelo director :nnis antko; 0:> llirec:tore;;, pnlos 
S'3US respectin1~ ajudantes por orthm rio antiguidarle c, na falta 
destes, por· qtwm for designado pelo chefe tia Carta. 

f>.\S LICENÇ.\S E A POSE'>TADORL\S 

Al'l. 5G. ,\,; licen(·as e ap:Jsenta•lorh;; •los empre;:?'allos cJI'lS 

sorãu reg·nla·h~ pela,; mesmas dispo:;içõe.'> u,;tabolccida,; pal'.t o' 
omprega•lo,; >lo> .\ I'S•)n:ws llo l\lfl.t'inlia. 

Aos militar·e~, por mo ti v o de mole;; tia, será con·~ctlidtt licen•:-1, 
a!Jonantlo-s··-!hn,; aléui do soldo dous terços das stus gratili<-a
çõcs até sds lll•3ZC~ e metn1lc a tó nm anno. 
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DOS '<"EXCDIENTO:; 

Art. 57. Os vencimentos dos empregados da Repartição da 
Carta 1\lnritima serão os tixarll•S na t:tlJetla nnnexa r. este regu
lamento. 

DlSPOSlliJES GERAES 

Art. 58. 0,; capitães dos por· tos nos respecti v6s E,.tados siio os 
auxiliares d<l H.epartição o.la Carta :\laritima e a elles compete : 

§ 1.• Al··m da aolruiui:itraçii.o especial do~ pharóes e serviço 
meteoJ•olugir•o, o trabalho do balisamento e ·su:t conserntção de 
,,ccordu com '1 indicações de.;ta repartição. 

§ 2 .• l{ellr tter trim nsalmonte a esta repnrtição o mappa 
de consunw rl .s artigos despAnrlidos •lumnte o trimestre com os 
pharóes, declarando os que ~e tomam precisos parn. o trimestre 
seguintr~; e semestralmente um ma ppa do pessoal dos mesmos 
phan)es e estações meteorologicas e senmphoricas com as altera· 
ções occurl'i las du1•ante o semestre, e lJern assim o rehttorio rJn. 
inspecção feita aus mesmos estabelecimentos e balisas. 

§ ;;. • Remetter os planos e orçamentos para execução de qual
quer t!'ah:dho f!UP- for precbo executar, prestando a estn. repar
tiç·ilo torlas as informações necessarias. 

Art. 59. ~ó por iutermedio do chefe da Cart:t poderão os capi
tães dos [l')rtos se dirigir ao minbtro sobre assumpto relativo ao 
servi<:o a cargo desta repartição. 

Art. GO. Para a execução dos serviç·os a cargo tlestf\ reparti
ção designará o ministro os 11avios de g-uen\t para esse fim pre
cisús e apropriudu~, os f!Uar>s licarão sob a j uri::;dicção do chefe da 
Carta. 

,\rt. 61 .. \lém das incumbencin;; especiaes determinadas nos 
artigos antecedr~ntcs, eomp,~to ;is diJ•ectoJ•ias auxiiia1·em-se mu
tuauwnL· <) ')X<~cntar tudo~ c,s traktlhos rleterminHJo,; pelo chefe 
da Carta. 

Af't. G2. Pela natu1·ezn. do seniço a cargo desta repartição 
serit contado como de efrectivo embarrlue a bordo dos llnvios •le 
guerm, pal'a. todos os elfdi tos legac;;, o tempo em que os o!Hciaes 
serviJ·em na mesrn:t repartição. 

Art. 63. O chefe rln. Carta, directores e ajudantes ~;;erão do 
f!llariJ'o activo dos officiaes rla Armada. 

Art. 6-L As uomeuções dos comnmndautes dos navios ao ser
viço da repartição e seus auxiliares serão feitas sob proposta dos 
respectivos directores ao chefe da Carta. 

DISPOSIÇÜES TlL\NSITORIAS 

.\rt. li''· t~ompetinrlo a esta repm·tiçfio o rr•gulamento dos chro
nometros •' a deter111inaçiio dn. llor:1. do porto, pas3ará este serviço 
a ser f'eito poln lllesma repartição logo que se achar ella conve
nien!cuwn to instnllarla, e dolle cncarJ·cgnrlo um dos njn·l antes 
da I'L'(':H·tiçiin da ·~artn. 
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Tabella do . .; vencimentos dos empregados da Ite
partiçâo da Carta Marlthua 

Chefe <ia Carta ......................... . 

Secretario e ajt~dante de ordens .....•.•. 

Directo res .•.•....•.•.•.....•.••..•..••.. 

Ajudantes .•.....•.............•.•.•...••• 

Desenhistas .•.•...•....••••.•.......•••.. 

l\fecanico .•..••...•..•.•..•••...•.•••••.. 

Oilicial archivista ........•......•.•.•..•. 

.~\rnanuense •••.••..•..••..••.•••••..•.•••. 

I~ se rcventes ................... • .•••..•...•. 

Cotnrnissn.ril', ••.•.•.•...•..•••••••.••••.• 

Fiel. ..••..........•........••.•••..•.•••. 

l,orteirll .•••••••.•....••••...•.•.•...•.•• 

(~ontínuo ••.•..•..•........•..•..•.•••••.. 

Serventes ...••....•.••.•••••••.•..•.....• 

Opera rio serralheiro e Iam pista .••.•.•••. 

ORDI\N.\DO 

2:400$000 

i:GOO~OOO 

1:200~000 

800$000 

i :500$000 

900$:)00 

ObsorvaQÕo;; 

GR:\TIFI
C.\ÇÃO 

$ 

i :600$000 

GOO;)OOO 

1:200$000 

6:000$().00 

900:;ootl 

600$000 

400$000 

$ 

$ 

500~000 

:;oo$QOO 

840$000 

$ 

TTfAL 

i:8U0$000 

s 
I :600~000 

000.}000 

3:600~000 

6:000$000 

2:500$000 

I :800~000 

1:2110~000 

':.: 

2:000~000 

1:\00~000 

810~000 

t.a Al<lm das gratifica~ões marcadas nesta tabella, o chefe da Carta perce
berá os vencimentos de commando de força em 1\In.tto Grosso; e os directon~s, 
ajudantes, secreto.do c ajudante de ordens, os vencimentos Ue com mandantes d(-~ 
n~vio ern Matto Gross:J correspondentes is sa1.s p'l.tentes. 

2.a O commissario e o fiel perceberão os vencimentos de cmbal·cad us ~~!li 
navio de ta cla,se na Capital Federal. 

3,a O operaria Ret·ralheil""o e la•npista perceberá os vencimentos de serrall1eiro 
de ta classe da. respectiva brigada. em:barcado, n::t. Capital lt.,edera.l. 

4.a Ao pessoal Jos navios da Carta Mariti:na, não incluido D'l. tabella .1cima, 
·Ser;i. nbonada. a gratifica~ão de e·nbarque e·n :\latto Grosso, durante n tempo 
em que estiver~.!'U e~u serviç:) eífecth·tJ de hydrvgr[t.phia, pha.rójs ou me~eoro
logia. 

Sccretarla <k F.st~~lo dos Ne~ocios da 1\Iarlnha, 7 tl~ abril Je 1.:~~1:!.
( 'u...:todio .Tus.: t?•· .lft!Uu. 
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DECRE r o N. 1348 -DE 1 DE ABRIL DE 1893 

n~"t fl•)VO regulamento ao Corpo de Saude da Armada. 

O \'k(l·Presi•lente da Republica •los Estados Unidos do Brazil, 
usando •ll antori.; tção concerlida ao Poder Executivo pelo § él'' 
do art. 1° da lei n. 54 de 13 de ,junho de 1892: 

H.esohe que no Corpo de Saude da Armada seja observado o 
regulamento que :teste acompanha; ficando revogadas as dispo
sições em contrario. 

O Contt~a-.\lmirante Custodio José de Mello, Ministro de EstarJo 
dos l'iegnCim;.da Marinha, assim faça executar. 

Capil:tl Fe•lerpl, i de aiJril rlc 18'J:3, 5" da Republica. 

FLORIA.-.o PEIXOTO. 

Custodio Jose ele ,lJello. 

Regulamento tlo Corpo de Saude da Armatla . 
TITULO I 

Da organisaçào 

Art. I." o Corpo de Saude da Armaria será constituído por 
rnerlico,;, pharmaceuticos, alumnos pensionistas, praticos de 
pharnw•·ia e &nfermeiros, com o~ po~tos c Yantagens consi
gn:vf.J.; I•u ]•l'C:'ente reg·uianwnto, conforme o rJmvlt·o seguinte: 

I liHpeetnr· gercd do serviço ,; mitario, contra-almirante. 
:! i\lodi<'os ln:;pcctorcs, capitão~ de mar e guerra. 
G l\[,,rlieos suh-inspectorcs, c:tpitães rle fragata. 
D 1\Ie.Jicos de 1~ classe, capitães-ten,'ntes. 

2U J\leLlicos de 2• classe, 1°' tenentes. 
28 llf,_.,lico~ de :l• classe, 2"• trmentes. 

I l'llannaceutico, inspcctor rlo serviço de plwrmncia, capitão 
de frngata. 

2 Pharmaceuticos sub-inspectores, capitães-tenentes. 
3 Pharnuceuticos de I• classe, Jos tenentes. 
3 Phar·m,tceuticos de 2a classe, 2•• tenentes. 
:3 Pltarmaceuticos de 3• classe, guardas-marinha. 
4 .\lutnnos pensionistas, g-uardas-marinha graduados. 
2 l't'tlieo~ de pharmacia, pilotos graduados. 
I EnliJl'lll<'it·o-mór·, piloto gm·luarlo. 
I A.iu.J"nt·~ de enfet·meiro-mr'Jr, sargento-njurlante. 

(il) Enlct'llWiros tle ja classe, 1"' sargentos. 
·!O Enlct'lll•"iros tle 2" classe, 2"• sargentos. 
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TITULO li 

Dos medicos 

CAPITULO I 

DA .A.DMISSÃO 

Art. 2.• Nenhum medico pocler<i. fazer parte do Corpo de 
S:mde da Armada sem satisfazer as seguintes cowliçõ3s : 

1. a Ser doutor em medicina ; por alguma das Faculdades da 
Republica Federal dos Estados Unidos do Brazil ou leg;\lnwnte 
habilitado; 

2."' Ser cidadão brazileiro e estw no goso uos direitos civis e 
políticos ; 

3."' Ter, no maximo, trinta annos de idade, o que será provado 
110r certidão de idade ou documento equivalente, I]He em .Jnim 
protluza fé e a substitua; 

4.a Ser morigerauo, o qne será tamh.)!11 uocnmcntalmr:nte 
provado; 

5."' Ter a necessaria robustez e saurle para o ~erviçc>, o fJII•J ser:\ 
julgado pela .Junta de Saude Naval; 

6." Obter approvação em concurso, tle accor.!o c"m a~ illo'll·n
cçues a nnexas. 

Art. 3.• Em igual.iade ue classificação, terú. a preferencia o 
candidato que apresentar trnbalhos scientiticos reconhcr:idnmcnte 
bons. Na falta rlestes, poróm, recahirá a esc•llm sobre o mai5 
velho. 

Art. 4. 0 Os medicas do Corpo de Saude da At•nmrh ser·ão 
nomearlos por rl•Jcreto e conbrão antignirl:trle, tewpo o\•) sel'l·i,;o 
e veneerão o soldo .Ia rlata tle sua apresentnção ao chcf,~ :I•J 
Est:vlo-Maior General o ao inspector ger,\1 Lio SilrviçD saniL\rin. 
Este lhes dará posse do Ioga,·, falen,Jci lavrar rlo (';\cto nm terlllo 
ernlivro proprio, no qual as~ign::tl'á conjunctamcnte com o nw•Ji,·o 
empossado. 

Art. 5.• Os me·lico;; admitti,Jos no Corpo de S.lll•lc ria .\rma•la, 
que deixarem 1le se apresentar, sem motivo justitic,tdo,.tentro de 
quatro mezes, contados da dah da publicação das nomeaçõ~s no 
Diario Officictl, perderão o 1lireito a essas mesma~ nome:cç<}e~. 

CAPITULO Il 

DEVERES E R'iGALIAS DOS ~IEDIC0~ 

Art. G." Os o!Tidaes do Corpo de San,le dn Arm.trb est~o 
sujeitos a t.ylas as r,~gras de disêiplina militar o gosam das 
llonrclS, privilegio~, liberdades, isenções e franquezas, que com
\)etem aos officiaes de marinha de iguaes postos. Além r \isso, 
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perc'lbe.n o s0Po corre~po:1denta a seus postos e, nas diversas 
circnm5t tncia$ do servi1;o, as vantagen~ qne lhes são mal'cadas 

por lei. . . . I I . . .,, d b I' Art. 7." Os prmCipws r e prece: encm, prwrJ:.t::\ e e sn ore I-
nação entre os of~ciaes •lo Co!'po 1le Saude, em acto de serviço, 
serão o~ mesmos que dir·ig,)!H ta-1s reh•;õ,Js entee os ofTlciaes de 
mar·inha . 

. \rt. 8.·• O m-mtepio, a reform ~ 8 e:n g-ee.1 l to•las as vantngens 
feit <s aos offiche,; da Arm,l'la, cJ:npJte:n tto'i omciaes do Corpo 
rla Sauole . 

. \rt. \J.0 A refornm volnnhdt on compulsoria dos offici 1e.:; 
do Corpo ·le S wd~ rh Ar:n ttl:t ~·3rit l't.Jgitla pelo der~reto n.~33G A, 
de 16 de a'Jril rle 18\JJ, sen'l·J-lilrs cxtensints, na parte que lhes 
for 'tpplic:JX•ll, a,; •li-;po~i';'ií!'i r(.) l·'~l'd l D. !0:-{ A, de 30 de dr"
zembro de 18-t I. 

l•O l:'>SPECT0R ~~ El:.\ L IH) ;. E!: YIÇ'O 8.\:'>IT.\ !tiO 

.\rt. 10. O inspedor g-Hal do ~erviço sanitnrio dirige o 
cCt'l·iço de sJur.le da ,\rmacla e por is~o exerce to'b a autol'idade, 
no 'lHe ''iz respeito a ess:~ lllC'SillO s-~n·i~·o, pot· &i on pot· dele
gad'ls de ~na con!i:tnç<~ • 

. \rt. I I. O seniço na Capit.-l F·~·leral tica sob Hm imme
di:tt:t ti::;cali.:aç.-io em tnr!o l]llrtllt•J S·' ref·~r·ir ao pes,;o:: I, rnaler·ial 
e hy:.:i()ll:! das pl'a·:a:;, ll<t drtS e f.'< a i,eJccimentos ·!:1 \ rm;Hia. 
J.lio~ •li 'i'•~l·eute:; E~ ta• lo;; ,J • Uniii•J, e3>e m••smo SCJrdço será 
executa·lo [l•Jr delegados" r~lwfe,; de ;;.-,nrJe de sua es•·olha . 

. \rt. 1:?. Cv:upete-lhe nom():ll' o.; tnr)·licos ']tlCJ tiverem de 
servir n" Ho~pibl Central, !1'''-'Pitaes de 2' cl;~ssc, cot·pos, 
!lâYio~. C'l]llillft':l<, fr 11\''1S IJ IJll'l"S !1181' 01111':\S COII!l!JÍSSÕC:> de 
marinln . 

. \rt. l:l. lhr·ú in-tr·n,~ç<J··s :1. ~<?tt- ~ul;ordinados em tudo 
fJIWnto se referir ú hygiene e á ~:w.bJ •lus oíTidaes e pr·aç:t,; d:t 
Ar·mada. 

,\rt. 11. Alé:n rh autonomia p:·o:b;;ion<~l, compete ainda ao 
inspectot' geral do :;:erviço ''wita:·io mant:•r a ordem c discl
plin:t entre os officiaes do Corpo de S::tud•~ da Armada, para o 
que potlerú premlel-us até oito dias, si as~im o julgar nece~s:u·io, 
e ncs~c caso communicam o r;ccor•·ido á autorhlade supcrio:·. 

Art. 15. O insrector geral do serü~o s:m itarifl poder;\ dar 
uté oito dia:> Lle 1ic3oça ao-; q11e esth-erem so:J suas imwcdiatas 
orr!JJns . 

• \rt. 16 Niio obsl:intrJ o s"u devet• rlt' dirigir e tbcalisar torto 
o scn·ir;n de s:lllde, nã >poderá, Cfl:l!t'-Flo, o inspector geral do 
s••n·iç•> ~nnital'io impôr· aos mc·lico·' rio eorpo ;;ystcmas ou dou-
trinils meJic1s. • 

Si, pon;m, ;;p, der o fteto ·le re:?onll·?~er ']tW da npplicação de 
11m traL~ment•) medico ou cirnrgico t•o.-:sa r~su!Ltr compro-



mettimento par·a a saude e vida de r1ualquer doente, e após haver 
inutilmente aconselhado ao medir.o outm linlm de conducta, não 
hesitará em proceder como julgar acertado. Neste caso assumirá 
toda a re;;pon,;abilidade e communicara o occorri<lo ao poder 
competente. 

Art. 17. O inspector ger.,l do serviço sanitari\) se corre
spondera direcbmente com o Qiwrtel G.meral em tn·!o rfitanto 
for rehtivo ao ~aniço da Armada.. 

Art. 18. O iaspector geral rlo serviço sanitario inform:H':t 
além di~so <<O r;oYerno sobre todas as pretenções dos IJJedico;; e 
tlaquelles •1ue tiYerem de ser a•lmittidos ao ~erviço •la At•m:tda. 

Art. I D. O Íilspector geral •lo ser\·Jço ~mnihrio terit ús snus 
ordens, como assistente, um medico de I a ou 2a classe, o qual 
SBrá de sua c.-,•.~olhn. e nomeação do Gllverno, c S·' incnmhirit do 
detalhe do ~ct·Yiço. 

Art. 20. O in:;pector geral J.o S)t'viço smitario •lirigirit a. 
Repartição S.tnit•ria ria Armada. e scl'it o [H'cSi•len te do Con
selho Superior ,;e SauJe. 

Art. 21. O inspector geral do SBeviço sanitario sera snbsti
tuido em sua falta ou impedimento ['elo sen imme.Ihto em g'l'a
uuação. 

I>OS ~~ E!JJC:JS l"Sl'ECTO!~:·:. 1: ~1"1:- 1:-<SPECTO!tES 

Art. 2:2. o~ medi·~OS iu~p(3()ÍOi'CS ~c:l'ViJ';i:o : 
1. n Como c!te(;~ de ~aude tias esqntvlt•;ts ; 
2." De directot· üo Hospital Centr:d; 
::Lo Como I'" !lltldicos n }o> cirurgif>8:> do Hospital C•:ntt'<ti ; 
4. 0 De chel'e •lo sen·i('o de saude ·la !~;;cola NnY<~l ,, •·Uh'LlS 

e~tal.elecimentos •la Capital Fe•leral; 
5.° Como mc:HI,ros do Conselho Superior de S:tude e das Ju•1tas 

de s,mde da Capital Federal ; 
().o Ue delegado.-; e inspectores do scrvi<,·o sanit:IJ'i'> no3 Es

tados . 
• \L'!. 23. Os medicc.s su\J-inspedore,; S''t·ií.o e!npr ';..:·a•los n:t 

(lirecç:io dos IJOSj•itae-; de '21 Cl.t~SC C CO!I\0 2·~, "'Criko~ c 

2" cirurgiGe~ t.lu Ho:-pital Centr:d. chefes de saade ou 
J.elegados •lo inspe<'lor s-eral t.lo serviç·o sanitm·io, e na fnlta •los 
medicos insp:~ctores os snbgtituirão no,; serviços ']UC comp•)tem 
a estes. 

Art. 24. Os medi,~os inspectot·es e sub-inspectore~. empre:~a•los 
no Hospitai Central, cumprirão restrictanwnte os regulamentos 
que regem aq nelle esta'Jelecimento, na p u·te que lhes disser 
re~pPito. 

Art. 2~>. 0,; '11le fvt'dl1l •L·le~:dvs ,],, inspel.'tor ;.:em! tio serviço 
sanitario nos Estados l'e·lel\tes on ~anirem de clwfes •lo sawle 
nas forças mtv;tes se regularão pelo tli.~posto no :1.rt. ll rlt!sto 
regulamento e cnmpridio todas as orden,; Llos coBmmndantes cnt 
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chefe e do inspector gerhl do serviço sanitario relativas ao 
serviço de saude. 

Art. 26. Velarão na execuç-ão dessas ordens e assim na do 
presente regulamento. 

Ar!. 27. Si julgarem conveniente ao serviço das forças n:< vaes 
em que se acharem, para p1·eseryar on conserYar a saude das 
guarniçõe~. dar in~l!·ncçõe:;, reclamadns por cit·cumstancias 
extraoJ•dinaria~, como seja o deS•3n\·olvimento •lo uma epide
mia a hordo de qnalrpter navio, não deverão pôl-as em execução 
:;em pt•.\via andiencia do commandante em chefe. 

Art. 28. Yhitarão frerpwntemcnto os navios rlc ']Ue se com
puzer a forç:t naval e darão parte n•1 commamlante em chefe 
tias il'!'cgul:widades fJne encontrarem no s•,rYiço rle sal\lle e rbs 
medirias qne tiverem tomado l•fll'a f.• zel-a~ desnpparecer. 

Art. 2\1. Exif!iJ'ão CJninzr~JJalmente """ nwdico,; ria fr,rç ~ naval 
uma nota rio •'Stad•) s:1nitario d••s rcsp·'diw's naYio~, tio Jmmero 
e esta<l•1 do.< doent•'·"'· •h•~ merli·lns tn111•das pnra conservar r~ 
saurle d:1:' ~JJa:·ni•;i.h'S e a ,;alnll!'id;"l'' do.; navio:;,, ,]o lo··a! rles
tinad•) aos m•'dicamentns, YÍY•'rf'~ e '!ll<lf'5JllCl' n!:kdo.; r'lltl<:u·
cados ll'' ra a gnm•n i<;ito. 

Art. ::o. Qnando na força naval honver algum na1·io rtue 
sit·va de hosr.ital, proporão :ro cnmJn:lmlante em ch.,fe nm me
dico para dirig-ir ahi o S"rl'i,;o conto !0 c o~ 'Jlt•e forem ne
cessari<'S para coa<ljnv:d-o. 

Art. 31. Autec; de seJ·em ~nl•mettido~ a desp<~cho 'lo comman
dante em chcf·~ os pedidos do nwdi<•amento:> on tle fJIIaeS']ncl' 
outros old,•dos para uso do.;; docnt'''· :ifll'f'Sentnrlo-; p0los tll<ldico:> 
dos nnYio~, os exanlin;lr:ln~ Jhzr~nd·) :t:;: nltet'<1Çüe:-; (~ oll:-;l?r,-ar;ii,:S 
fJlP .i nl!!al'<'l11 cnnven i•ente.;. 

Para este lirn serão taes pedi•ll'S aprc~entados 0111 mannscripto 
pelos nwrlicns ou l•hnrJn:•eentico-; •los naYio<, fJilC o~ convertet•ão, 
depois de examin;tdo.~, em mrpJisiç-·1·~~. ns quae,, com aqurJlles 
conferi,J;,,, serão rnhrie;tda~ pel0.;; ~~~~~!'·•; ·I<· ~;md., 1~'~1':1 ~nhir.~m 
a 1le-;pach•• <In eomnJand 1llVJ em ch·;f.•. 

Art. :J':>. Trimestt•;tlmcntc on fJil''ndo se recolherem tLts com
missüo~, J'emctteJ·ão directamcntc no inspcctor geral do serviço 
sanitadl) nm rdatorio, nito ~I) das !lJ•de,;tias f[lle tiverem reinado 
nos na vi os rln forçn, m.1S ainda rl:~s orcrn·rctwins rl0 serviço. Nas 
mesmas ep11cas envhrito tamhcrn um mappa e~btistieo nomi
nal dos doentes. 

Art. 33. Antes da partida, de uma força naval, o chef~ rle 
saude respectivo visitará os navios de que ella se compuzer e 
inspeccionará especialmente a cnfet·marb de cada um. 

·Art. 3-L No caso dos navios terem de entrar em combate, fará. 
com fJUe os medicos rlesses mesmos n:wios preparem tudo fJue 
for neccss:-.rio ao tratamento rios r.~ridos. 

"\rt. 3:l. D •pois d0 coml•ate e após commnnicação ao comman
'lante em chefe, o chefe de saurle se dirig-irá n bordo dos navios 
que ti\'<'t'•3Ill cntra<lo em ac~ito, visitará os feri:lo;; e se informará 
de tudo fJUO lhes disser respeito, atim de dat• as providencias 
'lllC forem nec•'SS:lrias, e confeccionc1rà um relatorio, que entre-
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gará ao mesmo commandande em chefe, para ser transmittido ao 
Governo pelos tramites competentes. 

Art. 36. Nos casos de arribada ou naquelles em que, se 
achando estaciona:ia a forç.1. naval, os doentes ou feridos, que se 
devam tratar em terra, não possam ser recebidos nos hospitaes 
do logar e se torne indispensavel o seu desembarque, o chefe de 
samlc, autorisado pelo comman•lante em chefe, escolherá, nm 
sitio conveniente, onde se estabeleça uma enfermaria provisol'ia, 
que se regerá, no que for applicavel, pelo regulamento do Hos
pital Centl'al, ou por instl'Ucções que elle fizer e o mesmo com
man<htnte appt'ovar, ou pelas que fot·em clet0rminadas pelo 
Governo. 

Art. 37. Os chefes de sawle, quando se acharem estacion~u]as 
as forças navaes a que pertencerem, nomearão, de 2-l em 2·1 ho
ras, com appi'ovação dos commamiantes em chefe, um mcrlieo, 
que se denotmnat·il. de dia, para. visitar os re~pectivos navios. 

Art. 38. Os chefes de saude farão parte do estado-maior dos 
commanl.iantes das forças navaes, receberão dir .. 'ctamento elos 
mesmos as ordens p:1ra o seniçoo e com ellos se correspomleriio 
tambem directamente. 

CAPlTL'LO Y 

DO~ ~IF.DICOS DE l \ '2• C 3-' CLASmS 

Art. 39. Os medicos rio )a dassc servirão como 3os m~•liros e 
3''5 cirm'giões rio Hospital Central, como mc•licos !los hnspitac.; 
de 2a classe, estabelecimentos navae..:, nos navio~ de l• classe, 
como chefus de saulle nas flotilhns e nas faltas dos nwlkos snlJ
inspectores nos SCJ'viços f]ne competiJ•em a estes. 

Art. 40. Os mc•Iicns de 2• e 3• classes poderão servir 1111 Jlns
pital Central como 3"' medicas, no,; navios, hospitaes de 2" clas;o 
e ostabeleeimentos navaes. 

Art. 41. Nenhuma commiss'io J.,~ t 'rt'a po lerá sol' cxcrf'ida 
pelos me•licos J.c 2" c 3• classes por mais li•) tt·e;; annos, s:~ln1 o 
caso rle niio In ver rptem os suh~titua em iguae . .; patente~. 

Art. 42. Nenhum medico de Ja, za c :p classes cx•Jrc ·rú emprego 
de terra, sem completar o tempo de embaque cxi.::!·i•lo p•H' ,,,j 
para a promoção. · 

Art. 43. Os medicos de 1•, 2~ e 3' class3s empregados nos 
corpos de m:trinha, na Escola. Naval e nas escolas do aprendizes 
marinheiros terão uma ambulancia para tres mezes. 

Art. 44. Tratarão nesses estabelecimentos •le todas as p1·aças 
a!fect~das de molestias que forem pass·1geiras ou não offereçam 
msso mconveniente, remettendo para os hospitae!J as que não se 
acharem nessas condições. 

Não havendo na localidade hospital de marinh~. serão os 
doentes enviados aos do Exercito; caso não existam t~mbem este-;. 
para os civis. 
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.\rt. --J:íi OsJ· me·lic,)>; empregados nas escohts, qu;lrLi ·. an vi os 
o:t 'l':a,-.sqikl' >stah3lecimentos navaes farão diari:.1IlH':1te Yisita 
aos dcJentes, :··horas que forem corivencionadas com os comrnnn
tlante~. rros (iuaes entt'<·gal'iio, t:ulo~ os dins uma reJa .. ão das 
pt'iiÇas fJUe til·erem irlo para ós liospitacs e das que licarern <!ffi 
tr, t::J!Iento on em convalescenç,,, JH'iltimtnllo o IHC~I~I". f,\ra d<t 
hora 'bt vbita, sempre quu lwja w•ce~sidad•) . 

. \t·t. -tt·,. Cumprirão, no '}tW diz rc•spcito ;i. escriptm•.1.;iio, o <JllO 
,,st.t ,Jetcrminado nos rcgnl:uuento~ competentes, e no pl'in~ipio 
de cnda mez enviarão, por intermeclio do respectivo cumnmn
·lant<~. a PStatistic:t .!as nwle~tias tratadas no llltlZ >•lltl""ced••JJtc . 

. \rt. li. 'JUall<lo haja nos hospitaes doentes fJUe P'-'l'ttJnç.tm 
ar•;; coi'f'O~. n:,vio:-: e e.;colas fJ!l•h :-:errirem, irão uma 'f<!Z por 
sCilllllit ·;i:;ital-c'S e infurmat·-,:e do :,eu estado, dando J•:rrtc ao) 
romnwn•l:mt<·s <10 resultado da vi~it '. 

Art. -!R_ 0:-: mcdkos l'lllJll'r•gad0s nn;; corpos, navioc; e outros 
est:tl,elel'inw:ltos na vaes in:-:pccci•)!larão, sempre <JUc lot· uc•ces
sai·io, as jlr.:ça~. devendo ::s rpw r,,;·em encoutt·:u.la' l'Cllll :uul··~tb\s 
00Uia::tifhi\S S<'l' [Og""fl rt'lrJOVidiiS . 

. \rt. --!'.1 .• \léru'·rlu c.;l;tl•e!cei•lo no :n·tig-o l'l'ec2deutr·, tud.ts r.s 
·;oz:•_-; <jil'J ulJSCI'\""lli'Clll lílDJ8,:lh C'lllt;lgio~·t Clll ::J!-;11!1!:1 pt•::ça, 
~nandari"h lo;!'l S<'pu·al-a cl:ts oatJ'II~ •J :t rc:netlecãn p:.ra n~ IJO:'-

pih•J~; "· no ca~o d·l rles:;nYolviu!CIJtc' de <'J!Ídemia, d:-t1 ilo inune
dint:lmcntc J':l•·lc aos c:mnn;uJda!1tc'~. p:•.ra 'l:lf', l:llll a ·lo l'nnt'IJilo, 
I!Ollllll <l'lt• JIW:ll o fctcto :·t a ntr1l'i•h J,, s tniLtri·•, ali ll1 de :-:'!'·.:!11 
·::H]:I' ~;s il!'OYi~lc~leias nf\ce .. :-::ari.l.-.; . 

. \t·l. 7:'1. ~~·~nlpl'ê rpH~ hO'l\- ·t· 4 1·· s•:· {!p;di~;ll' finnlqn·•I' ~~:, .... ti~o 
cul~I!·)J';t\ a ;dgullltt d;ts pra1~· ~s d:1 ··n:np:1nlli 1 C(li'I'C'.~cio~1;tl~ Cl't-'~td;t 
p~lo d"rreto u. :l2f.-; ,],~ l~ de ;1IJI'il <lo JRDO, o nw lico •pv:l til''''' ·!•J 
tl~Sbtil' a e.<-;e castixo ex:uninnra ~i o estcvlo rl•> iwlividu'> o 
adlllitte. Xn c\~ocoritt'al·io, o c!e,•l:oe:H'.l, e:11ittindo ~cu jnizo por 
es·:l'iJ'I•) . 

. \.rt. :-JJ. Zxer.:c·:·i:io, no r1ne f.JI· c•Jilt~·~rnentt::\1) serviç·, de s:•t ~e, 
autn!·ida·:~~ i:nnv~di:l~a soiJJ'·J n-; !!!'!di·.~..; ~n·~i~ nvJd1_'P!Jo~, Jdl:tl'
L~;H·:;n ti_.,~~: .. un í'ljJ'Ill''ÍI'IlS. 

:\"":1s l'dta,· •lo :-;<•rviçn e illc'n:•o'·,fina•:ã••, pt'tJr~del'iíO os d··li:J
'Jllilll!G~. <btJ-lo jJ:u·tn :w ClllliJJa!ldante . 

. \;·t. ~,._._ IJ,.; met!ictJ-; de I', 2" tJ :;" clas-;8:-, 'Jner nns ro:Hmis-;üo,.; 
""' Í<!l'!'.!, 'Jllfll' nas de l'!l1Larquc, li:•"aiisari""io e p;·ovideuci:.t·ào o.:!ll 
tnd•) •Jl:'' lút· n~lativo á hy;!"ieno <[>l,; esi:IIJell'c!IIJento~, navio,; e 
pr-.:.;·:,~. c:om•J ,-,•jam a illmnillllt;ii'l, YC!ltihçi""io, aliment :çlo. n·s
tu:u·io, et'3 . 

. \rt. ::.:L Os llltJt!ieos •le 1~, 2• e :]• cL1sses fMão parte dns C•Jiíl
mi~sií·'s nome:td:1s para nxaminar os \"Í\'•'l''''> destin,lolos aos nilvios 
e esL• IJdedmeutos. Poderiio t:uul•em isol:v.lamen te S<'l' nonJe;_ulo;; 
D't".t "i'' tlm. 
• _ \ It. Gl. Q!Jando :-tnn:w- s0 ult r, prest:1r-se qnal•]ner na vi o, o 
me !ic0 ]':<'a elle nomeado inspet'cionarâ, it medida qnc !'orem 
cl!e!.:illld.., a J.,,r,Jo, o-. mat'inhcirns e "oldtv.los tlestiu:rdos "· formar· 
a g·n:lJ'ui.-:iíl) 110 lllf'smo tu vio, e f;trà uma, relação da-; Jll'iiÇ '"· 'Jlle 
n~·) jn!q-(1 ·· .1 I'ta~ pn t~a o etnbnrt] 'li!, rel;.~çJ.o f1U0. C·ll:l a itldicn,:ão 
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das molestias tle cnda uma, entregará ao respectivo comman
dante. 

Art. 55. Si na inspecçiio a que proceder tiver observado alguma 
molestia. contagiosa. de qualquer natureza que seja, o participará 
ao commandante e rcmettera logo para os hospitaes o indiülno 
ou individuo,; a!Tcct:.tlos. 

:\rt. 5l.i. Dnraate os exercícios geraes, os me,Jico,; o seus 
~·lhllrdinatlos S<~ consc: Yarão em seu posto, p:1ra o~cr·rl'l'l'eJn :1 
qnalqnel' acciJente. 

:\ft. 5i. A~sim que morrer qualrJuer •loente, darão pnrte ao 
commandante on seu immediato, marearão a hora c1n fJUn deva 
ter logar o ent<.:rr:<mento e proporão as me,li:las li~'!:!·ieni-as i[JI!is
pcnsaYe'"· 

Art. 58. Dan<lo-se o caso de dt'semharque em occasião de com
Late, um ou mab medi...:os acompanharão a força, levando com
sig-o um ou mnis rnfer neiros e as praças necessarias para con
ducção •los instrumentos e a presto;; para os primeiros curativos. 

r\rt. 50. Depois de qualquer comb:lte, quer e~te tenha titio 
logar a lJmorlo, quet' em terra, curados os fet•id' s e collocado::: em 
seus leito~, farão uma t·eiação, notando a natureza e gra\·id:Hlo 
tias fe1·idas e a enlr••.e!nrão ao commant\antll; e t]nando St'l'\·irem 
em ~.!g-umn fnr•:a naval, rlar:io uma rclar;:io senwlh:tnl0 :ti) re
-<neetivo t:lt·•!'e de ,;:tnde. 
':\rt. GO. J'\O:< !':1\'ÍOSC~nl que }l0UYel' ma'S tlt3 111ll lllCtlicP, O 

m·1is mo'l ·rn:) terá" ~cn cargo os instrumentos ciJ·m·gicos. 
:\ rt. (i I. :oi o mwio não tiver pllarJWtceutico, o mwlicn fjlle 

l't unir ns tln<t~ fnncç·õrs perceber:\ uma gr:ltitic:1çiio pr>lo accre
~dmo de lJ•;tlJ;d!JO c para ns f]Ueurns no pe,-o dos u:cdicanwntu:' . 

. \rt. G'!. An~ IIICdkos de dia compete: 
§ I .0 lJ:•J' eont:< i''JI' escJ'it,to ao chefe de S:tlltle do que occntTI·r 

no dia n11t.r:•·deutc, ;ilim de que o participe.' ao COIIJII!a!Hl:inte uu 
chere. 
~ ?.." ,\C!Jrlit· a qn;tl·lucr c!1amado dos nados. 
§ :3." Enviar prmt os hospitaes os indivíduos quo :vloecerem 

depois dn 1·i.-'ih rli:uü 1!os meclico,; dos n::n-ios e nfin pnrlcrem ser 
nclle·; tt·,,t "I·"· ekó:'siriennilr' a mole"tia. 

As ktix;;s sol'<i.'' l'"l' ellt's :lssig-n:•<hs . 
• \rt. (i3. 0,; mcr.lko~ d 1 1', 2a <1 :~a classes que servirem 1;:1~ 

escolas, !!n . .;pihc~ e 011tru:; e~tab !Íccimt>ntos 11:1 v"cs del-eJ·;\o 
i<presont;~r, '"l ·!,ixarelll a ~na commis;;;ão, um trabalho :·nl,re :1" 
molestias mais frequr,nt"~ n:.s locallda<les em qu:3 ther,•m Hlr
vido, :1comp:mlmuo do;; ,;;,dos e esclarecimentos qne jnlg;,rem 
,Je utilid;:r!e. O InC'smo ll:trão os que ser\'ir·em no:> na1ius t' 
ilotilhas. 

Todo,; e"tes tJ•;;balhos sel'ão •lirigidos ao inspector gt:J'al do 
S'lniço sanit:H'io, que o:; ~ulimetterà ao Con>elho Supel'iO!' de 
Sawle, p:n·a intel'l'<k sobre elles o juizo que merecerem, jnL:o 
que scn't !Pvado ao conlwcimento do .!\linistro '' lnnç·ado no: 
ns,;enhmentos do livro-mestre. 

Att. 64. Além Jo que tica detet·min:tdo no arti;.:·o precctlont'·, 
s:'to os metlieos tle I a, :;a e :1a classe:;:, qn~llquei' '}ne seja a sPt' 
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commissão, obJigados a escrever um diario das molestias que 
affectarem os i~!dividuos submettidos a seus cui,fados. Esse diari .... 
será apresentado mensalmente, ou antes, no caso rle tel'minarem 
as com missões, ao chefe de sanrle. 

CAPITU>LO YI 

Art. 1>) •. \s promoç-ijc~ dos !ll'l licos d,J Corpo de Sawle da 
Arm:u.la se 1'1 I'iin <!e accOI', lo com c>- princi pios g-eraes fJUe regu
lam ns d"~ otnciaes do Cc,I'[''J <h .\rma,la ·• coufornB o determi
nn•lo nest,~ rcQ'ulamento. 

Art. fiG. E~:;as promoçiJ,•s S•?t'ão 1 'o r a 11 ti ~ni,hde e mereci
men to. 

Art. Gi. Constituem condições tk merecimento: 
a) Apti•lão, mio e coragem no cumprimento dos deYeres pro

fi~~ionaes; 
[I) l\laior tempo de embarríue e de Yi;~gem ; 
c) Desempenho sati5f:tctorio •le commissão importaute e apre

sent:1ção •l'l trabalhos recon!J,~ci,[o, lJon;; sobre medi ·ina e 
eintrt!·ia. 

Art. f.>l. P:1rn. a promn<;iio •lo,; mc.Iico.; de ::• e 2' cLlS'i'~s é im· 
prescindivnl o tempo de emh:tr'1u0 exi:d·lrl P'Jr lei, incluin•lo nelle 
nm anno de flotilha, pelo menos. 

§ !." Para Jll'eenclier a~ conrliçu9~ ,[este artigo fnr-sr::-ha uma 
escal:1 <lo~ medicos rle '2" e :}' chs-;•>, de mo·lo a co:ncçar o ser
yiçn ;;uccessi\·amento <lo mai~ antigo p.tt',l "tn tb mmlr3I'no. 

§ 2." Lonu·-so-lw em c<~nta ao.; aétwl(·..; I"' tenentes me,Jicrts 
o tempo do ~~mlml'<1Ue o de llotilln rpt'l j:'t th·erem. 

Art. r,g, O t0mpo ,],l emharqtv p~ra a pr,mwçiío ,[e medicas 
de 1~ cl:bso a medic,1s snb-:n..:p''<'lot'·'.'i ~rlrit de dou~ annos, pl'lo 
menos. 

,\rt. iU. A condição de emktr:pt J n~o é exigid t para a pro
moção dos medicas sub-inspectot·es c inspectores. 

Art. 71. A promoção se fará do modo seguinte: 
(1) De medico de 3a a medico de 2a class ', <lous tet•ços por me

rerimento e um terço por antiguidade; 
b) D.~ medico de 2• a medico de 1• classe, metatle por mereci

mento e metade por antiguidade ; 
c) De me<lico de 1• classe a mo,Jico sub-inspector e de medico 

sulo-in..:pector a medico inspector, dous hrços por antiguicl<ule e 
um torço pot' merecimento; 

d) De medico inspector a inspoctor .Q'eral, exclusivamente por 
merecimento. 
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TITULO III 

Dos pharmaceuticos 

CAPITULO 1 

AD:\IIS3ÃO E PRO)!OÇÃO 

Art. i2. Para a admissão dos pharmaceuticos são necessa das 
as mesmas condições do art. 2•, em relação ú profissão e iu<livi
dualidade do cauuidato. 

Art. 73. As promoções uos pharmaceuticos serão feitas do 
accordo com o disposto nos arts. (i6, G7, GS, G9 e 70deste regula
mento e do modo seguinte: 

As promoções de pharmaceutico de s~ á 2• classe e de 2" a 
1 a classe serão como as dos medicos das mesmas classes ; as de 
pharmaceutico de 1 a classe a sub-inspectores, como as dos me
dicos de 1 a classe a medicos suh·inspectores; e a do pharmacou
ticos sub-inspectores a pharmaceutico in~pector, como as tle 
medico inspector a inspector geral. 

Paragrapho unico. Fica subentemliuo que nas promoções de 
pharmaceutico sub-inspector a pharmaceutico inspector n~o é 
exigiua a condição de embarque. 

CAPITULO li 

DEVERES, COMMISSÕES E REGALIAS 

Art. 74. O pharmaceutico inspector terá sua sede no Hospital 
Central, se encarregará da direcção e fisca.lisação do pes,;ual e 
material e se corresponderá directamente com o inspector geral 
do serviço sanitario em tudo que for relativo ao serviço •le 
saude. 

Art. 75. Os pharmaceuticos suh-inspectores dirigirão, um a 
pharmacia. e o outro o laboratorio chimico do mesmo hospital, 
sen<lo respons~t v eis pelo material contido ness 1s ollidn;t,; lle 
trabalho. 

Paragrapho unico. O pharmaceutico su1J-inspector encanegn.do 
da pharmacia terá sua residencia no Hospital Central. 

Art. 76. Os pharmaceuticos de 1 ', za e 3a classes alternarão 
no serviço dos hospitaes, navios e estabele0imentos de ma
rinha. 

Art. 77. Nenhum pharmaceutico terá emprego de terra, sem 
satisfazer as condições de embarque exigidc1s pelos at·ts. GS e GO. 

Art. 78. Os pharmaceuticos privados de emprego por motivo 
alheio a sua vontade serão acltlirlos ao Hospital Central, terão 
as vantagens correspondentes as suas classes e entrarão na 
escala de serviço. 
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Art. 79. Os pharmaceuticos empregados nos hospitaes, navios 
e estabelecimentos navaes executarão as prescripçõ.;,s que lhes 
t'orem ordenadas e farão a csct•ipturaçiio de srws contas, rle 
:1~cordo com os regulamentos. 

TITULO IV 

Alumnos p:msionist:ts 

CAI'!TüLO I 

.\I•~!I-'<i.ln, IlE\"lmE,;, .\ TTl!Inl"l•.'ÕES E REGALL\S 

Art. En. Par.t a admissão exigem-se, além dos documentos 
relativos ú moralidade e approvação nas matarias do 3• anuo 
medico, o exame de sanidade e approvação em concurso, ele ac
cordo C<llll as instrncçües annexas. 

Art. 81. Serão nomeados por portaria 1lo Ministro da Marinha 
c contarão o tempo de serviço desde a data ria sua apresentação 
ao dir·ector do hospital. 

Art. 82. Os alumnos pensionistas servirão nos hospitaes como 
auxiliare~ das clinicas medicas e cirurgicas e como taes acompa
nharão c coadjuvat·ão o~ me•licos de dia no serviço que lhes 
competir. 

Tcr:io a graduação elo guard:ts-nnrinha e gosarão das rega
lias e benções correspondentes aos omciaes de sua graduação ; 
estarão sujeitos á disciplina militar, residirão nos hospitaes, 
por owle serão municiados o tcr·ão as vantagens consig-nadas nas 
tabelh1s. 

Ar·t. 83. _:.{;1~ vaga~ que se derem na 3" ch15~' dos metlico;; •lo 
Corpo de S:iiHl·~ ~er·ii.n preferidos no c·•llCII!'S•J, si a elle S<l sujeita
rem, ern ig-ualdade de condi~·•}<J:<, os •rue tin~rem ser·\·ido corno 
alumnos pensionistas. 

P:1rag-raplio unico. Os ')Ue entra!'elll para o ')Uadz·o dos medi
cas contar·ão como tempo de sen·i•:•J o que hou\·erem presta•lo nos 
hospitaes de m:n·inha. 

TITULO V 

Praticos de pharmacia 

C,\PilTLO l 

,\J-t. 8-1. l':u·a su:t aJmissão exige-se, alem da condição de 
cirladiio br·:1zi leit•n, a n presenbçoão de attestados de u1orali•.la·le e 
a appruvaç·lo em um exa:ue pratico d·~ pharmacia. 
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P;uagrapho unico. Sua nomeação será feita por pot'laria do 
Ministt·o da Marinhn, mediante proposta úo inspectot' g-er·~d do 
serviço ~ ·. nitario. 

Art. 8"i. Serão auxiliares do serviço de pharmacia e do lahe>t·a
tor·io ehilllico do Hospital Ceutral, onole residirão c pot• onde 
serão m n n ir. ia dos. 

Art. l:ll .. Terão a gra,luação e as regalias de piloto, esta!'iío 
sujeitos ' dbciplina militat', perceberão os vencimentos marcados 
nas bhcllas e obterão a reforma de accorúo com o esta!:ele~ido 
para os officiaes de suas gradmt<;:ões. 

TITULO VI 

CAPITt;LO I 

DOS ENFERMEIROS 

Art. 87. O Corpo de Enfermeiros ficará sou a direcção imme
diata do inspector g-eral do serviço sanibrio, que nomeará os 
f]Ue tiverem de servil' nns differcutes commissõe~ exigidv.s pelo 
serviço de sa.n1le. 

Al't. 88. Do Col'po àc Enfermeiros farão parte to los os enfer-
meiros ao set'viço da Armadct, 

Art. 8(). Para a admissão de enfermeiros exi~c-~e : 
I . o ~e r eidadão brazileiro ; 
2. • Ter urna idade que não exceda a 30 annos e hom rom

portamento, o que será rlocn!llentalmente pr·ovado, e aptidão 
phy~ica pat·n o sc>rviço naval; 

:~." Saber ler e escrever e c·mhecer as operaçõ lS fumlamen taes 
da arithmetica e o systema metr·ico; 

4. 0 Tn· os conhecimento:; indispens:1vei~ do material cit'Llt'gico 
c do f]IW diz respeito ao curativo dos 1loentes em geral. 

Art. no. Us enfel'meiros, no tocante n seu:; servic;os proli~sio
naes, ficam immediatamente subordinados aos medicos com '}UCill 
servirem, cujas ontens e prescripções cumpririio tiolmente. 

Art. 91. s,•rão nomeados pot• portaria do l\linistt·o ria l\Ia
rinha, mas só depois de jlllgado~ lw.hilita,Jos poi' uuw. com!n!:'.;:\o 
cxamina,lora. 

A't. \!2. Terão ns mesma;; v:1ntagens para a ref,Jl'ma, asylo e 
outra~, f]Ue competirem aos inferiores da Armadn. 

Art. 93. os vencimentos dos enfermeit'o~ ~erão os estabele
cidos nas tnhellas que estiverem em vigor. 

A1·t. 94. Os enfermeiros que estiver'em sem commissão pot' 
motivos alh0ios :\sua vontade, ficarão addir.los ao Hospital Central 
com as vant~gens correspondentes á su·t cla:;:;e e entrarão em 
escaht rl0 sen·iço. 

Par·,::''"Pho nnico. Os que adoecBrem e fol'em tratados no hos
pital, ! u·.ifl as vnn tag·ens estabelecitla~ no regnlameu to do hos
pital. 

Art. ~·fi. Em igualdade de cirenmstancias, terão prefercncia 
os iwlivi•luo; que houverem servido como praças da Armada. 
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TITULO VII 

CAPÚ'ULO I 

REPARTIÇ'.\0 !".\XITARIA 

Art. 9G. A Repartição S;mitmü •la Armada terà as mesmas 
incumbencias que competiam li. 2a secção do Quartel-General e 
mais o fJne for determinado neste regulamento, 

Art. ~r;. A Repartição Sanitaria tht Armada será rlirigida pelo 
inspecto:· geral do seniço ~anitario e terá os seguintes empre
gados : 
· 1 Secretal'io, otTicial superior do corpo ou refol'lnado, á escolha 
•lo inspector geral do serviço sanitario. 

1 .\mannen~e, medico ou offlcial de fazenda reformado . 
• \rt. !lO.:. A' Repartição Sanitaria compete tudo f!Uanto se re

feri!· : 
§ 1." ,\' organisação, movimento, economia e disciplina do 

Corpo th Sande da Armada. 
§ 2. o A' inspecção de sumi e 11os navio$, corpos de marinha, 

lto,;pit::ws e escolas de apremlizes 111adnheiros. 
§ :1." .\o supprimento de medicamentos e instrnmentos cirur

gicos para os navios, corpos c e,;t,lbelecimentos na\·aes. 
§ 4." ,\o inventario e prestação de contas dos officiaes do Corpo 

tlc Saude da Arm:.1da, dentro dos limites marcados no uecreto 
n. rJ·I2 .\. tlr> :~o de junho de !RIO, e sem o!Tensa das di~posições 
do de n. '2"i7 C, de 22 de marçotlclS00, na parte referente a este 
assnmpto. 

§ 5 ." Ao fornecimento 1\e Jivr,>s para a escripturação das boti
cas do~ navios, corpos, escolas e hospitacs. 

~ n. ·• .\o cuutmcto, em'''\''' ti·• l!I'C~:-~idnt!c, tle mcdicos, phar
maccntkos e enlürmcii'os. 

!:; 7. ,\' hygiene em g-eral. 
§ 0." .\ · inspecção de sautle clus offieiaos c praças e empregados 

civL;. 
~ \l. 0 A' admissão, concurso, licrnças, tempo de serviço, ven

cimentos, J•r·omoções, pensões, dcmis~ões e reforma do pessoal 
do Cnrpn de Saude. 

§ lO. A' escdptui·ação do livro-me~tre do pessoal do Corpo do 
Saude, de mo1lo a se conservar em dia e ser feita de accor1lo com 
as disposições vigentes. 

§ 11. A' apresentação, de accor1lo com o Conselho Superior de 
Saude, f)U:J.Dtlo haja alguma vaga no corpo, de uma relação dos 
otlici.tes desse corpo, que tenham preenchido os requisitos legues 
para a promoção. 

s 12. A' in<licação 1los metlicos o pharmaceuticos, que houve
rem altin::ri,Jo a irlade leg;tl e tenham tle ser r.:formados com
pnlsor-iamente. 
~ 1:1. X organisaçilo, nos primeiros mezes do anuo, conforme 

os t!auos fornecidos pelo Hospital Central e os de 2a classe, 
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escolas e estabelecimentos de marinha, do mappa dos doentes 
ahi tratados durante o a.nno findo. . 

Art. 99. Annexado á Repartição Sanitaria haverá um local 
destinado a uma bibliotheca compost1. de ohras de an·otomia, me
dicina, cirurgia, hygiene, jornaes scientiticos, á escolha do in
spector geral do serviço sanitario. 

Essa bibliotheca, destinada aos officiaes do Corpo de Sautle, 
ficará a cargo do secretario, e se regetá, quanto iL sahida de 
livros, pelo que a esse respeito dispõe o regulamento da Biblio
theca da Marinha. 

TITULO VIII 

CAPITULO I 

DO CONSELHO SUPERIOR DE SAUDE 

Art. 100. O Conselho Superior de Saude será constituído pelo 
inspector geral do serviço sanitario, como presidente, o director 
e os dous chefes de clínica do Hospital Central, o inspector de phar
macia e os dous medicas sub-inspectores mais antigos que se 
acharem na Capital Federal. 

O secretario será o da Repartição Sanitaria. 
§ l." As decisões deste conselho serão por votaçii.o nominal, 

na qual tomarão parte todos os membros, inclusive o presidente, 
que, no caso de empate, terá o voto de qualidade. 

Art. 101. Compete ao Conselho Superior de Saude : 
§ 1.0 Organisar o regulamento indicativo das molestias que 

isentam do serviço da Armada. 
§ 2. 0 Examinar o formularia annualmente, afim de ver si 

convem ser modificado, propondo ao Governo a impressão da 
nova edição, si for necessario. 

§ 3.0 Tratar de todas as questões de hygiene, relativas á 
conservação da saude da gente de Marinha e examinar os tra
balhos apresentados pelos medicas. 

§ 4.0 Pro pôr ao Governo, nos casos de epidemia ou de imminencia 
della, os meios convenientes para suspénder o seu progresso ou 
evitai-a, organisando, para este fim, instrucções, que deverão 
ser executadas pelos officiaes do Corpo de Saude, e em que os 
autorisará a desviar-se dellas, sob sua responsabilidade, si assim 
for necessario. 

§ 5." Propôr igualmente ao Governo o material necessario 
para o uso dos •loentes, preparação dos medicam,mtos c alimentos, 
assim como a qualidade e quantidade destes, para a formaçito 
das dietas. 

§ 6.0 Decidir as questões relativas, nos casos de recurso, sobre 
exame e parecer emíttido, de viveres e aguada, conforme pro-
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ceitua o decreto n. 4542 A, de 30 de junho de 1870, e mais dis
posições a respeito •. 

Art. 102. As a.ctas das sessões do conselho, que se reunira sem
pre que seu presidente o convoc~:.r, serão lavradas pelo secretario 
em livro especial e assignadas pelos membros presentes. 

CAPITULO li 

!lAS .JUNTAS DE C:.\t:DE 

Art. IIJ:l. HaYorá na Capital Federal, e nos Jogares onde 
existirem esta!Jelecimentos e forças de Mat•inha, Juntas de 
Saude. 

Art. 104. A Junta de Saude na Ca pita! Federal serit consti
tniLh pdos 1lou:; chef.Js de elinica e o 2° medico mais antigo do 
Hospital CentJ•al. Tel'á como pl'e~idente o medico mais graduado 
e como secretario o da ltepartiçã.o Samtaria. 

Art. 105. As outras .Juntas 1le Saude serão constituídas pelos 
tres medicas da Armada mais antigos e serão presididas pelo chefe 
de saude, e, na falta ueste, pelo medico mais graduado. 

Paragrapho unico. Não havendo medico da Armada, serão as 
Juntas constituídas por medicos do Exercito, e, na falta destes, 
por metlicos civis. 

Art. 106. Compete ás Juntas: 
lnspeccionar os olficiaes e praças de pret, empregados ctvts e 

outro:>, 'lu e para esse fim se aprosontat·em por ordem superior. 
Art. \07. As actas das Juntas sc1·ão laVI'auas em livro f!l'oprio, 

na Capital pelo secretario da ltep 1rtição Sanitaria, e nos E~tat!os 
e forças pelo medico mais moderno, e assignudas por todos os 
meml:Jt·os. 

Art. LOS. Do resultado das in;,pecções de saude dos olficiaes, 
praças, empregados civis, etc., as Juntas remetterão um extracto 
circumstanciatlo à antoriuaue, que as houver mandado examinar 
e assim tambem das uemais resoluçõ:3s, atim de se tomarem as 
providencias que o assnmpto reclamar. 

Qualquer membro das Juntas, quanuo não se conformar com 
as decisões lia maioria, dará sua opinião em termos pre~isos, ex
pondo as razões que para isso tenha. 

Par:tg-rapho unico. No caso de qualquer inspeccionado não se 
conformat· com o parecet' das Junta~, poderá recorrer para o 
Ministro d:t Marinha, que, si assim entender. mandará inspeccio
nal-o tk novo pelo Conselho Superior de Saude. 

Art. 10\J. A Junta de Sautle nesta Capital se reunirá, pelo 
menos, uma vez por semana e no Jogar para is:;o determinado, e 
em outras quando convocaua. 
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TITULO IX 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES COMPLE~IENTARES 

Art. 110. Os primeiros medicos do hospital, os delegados e 
chefes de saude procederão, em relação a seus subalternos, no 
que diz respeito ao tratamento dos doentes, do mesmo modo que 
o inspedor geral do serviço sanitario. 

Art. lll. Sempre que qualquer medico for empregado nos 
corpos 1\e marinha, escolas de aprendizm; marinheiros ou manda
dos embarcar em algu111 dos navios da At·mada, será immelliata
mente nomeado um enfermeiro para. acompanhai-o, si não houver 
no navio, corpo on escola para que tiver sido designado, ficando 
subentendido que nenhum medico servirá sem enfermeiro. 

Paragrapho nnico. Nas viagens de longo curso terão os navios 
dous medicas e dons enfermeiros. 

Art. l12. Os olficiaes do Corpo de Saude da Armada receberão 
as ordens concernentes ao serviço de saude, directameute nesta 
Capital, do inspector geral tio serviço sanitario, e nos Estados 
federados, hem como nas forças navaes, dentro ou fóra da Repu
blica, por intermedio dos delegados do mesmo inspector gel'al 
do serviço sa'litario ou dos chefe; de saude. 

Art. ll3. Os instrumentos cirurgicos destinados ao Corpo de 
Saude da Armada serão marcados com as iniciaes C. S. A., e os 
medicos que os receb,~rem dcarão por elles responsaveis e os le
varão, no caso rle passagem de um par;t outro navio. 

Art. ll4. Os olflciaes da Armadêt de qualquer gmduação, nos 
limites de sua autoridade disciplitwr e administrativa, não con
trariarão de nenhuma fót·ma a acção (los facultativos, em tudo 
que puder in1luit· sobre a saude das praças da mesma Armada; 
mas, no caso de occorrerem a esse respeito particularidades ma
nifestamente contrarias aos principias comesinhos da hygiene e 
tratamento dos enfermos, a autoridade disciplinar e administra
tivll procederá como julgar mais conveniente, communicaudo o 
facto á autoridade competente. 

Art. 115. Si o serviço da Armada exigir, em tempo de gue!'ra 
ou em circucnstancias extraordinarias, maior numet·o de faculta
tivos ou pharmaceuticos do que o fixado no art. 1°, o Governo 
poderá contractar temporariamente medicos e pharmaceuticos 
civis, dando-lhes os vencimentos e vantagens de medico e phar
maceutico de 3~ classe e levando-se-lhes em conta o tempo que 
assim servirem, quando venham a pet·tencer· ao quadro do Corpo 
de Saude da Armada. Esta medida, porém, deverá cessar logo que 
cesse a ne,~essida·lo ~ue a houver determinado. 

Art. 116. Os medJCos desembarcados, por se acharem sem com
missão. independente de sua vontade, serão addidos ao Hospital 
de Marinha, com os vencimentos que lhes competirem e farão o 
serviço de accordo com as suas patentes. 
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Art. 117. De tres em tres annos ou antes, si assim o entender 
o Governo, irão em commissão um ou ma.i.s medicos do Corro 
de Saude cta Armacta aos paizes estrang-eiros, afim de estudarem 
os progressos realisados em rela~ão á medicina, especialmecte 
sou o ponto de vistn. do se1•vi~o sanita.rin da Armadil. 

Nenhuma escolha será, porém, feita, sem previa mHliencia do 
inspector geral do serviço sanit:uio, que organi:mrá um pro
gr::nnm::t dos assumptos 11 ne devam constituir o tlm especlal da 
commissão. 

Art. 118. O mvio, cuja lotação for inferior de 40 praças, não 
terá. medico, salvo si for em commissão especial. 

DIS!'OSICÃO TRANSITORIA 

A1·t. ll!J. A exigencia do serviço em flotilha, estatuida pelo 
art. GS, só entrará em vigor dons annos tlepois da promulgação 
deste re.:;-ulamento. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, 7 ue abril <le 
1893.-Custodio José de Mello. 

Instruc1:ões para o concurso de admissã.o de me
tlicos c pharmaceuticos do Cot·po de Sautlc da 
Armada e alumnos JlCnsionistas. 

CAPITULO I 

1>0 CO:\'CURSO PAHA A All)II~S.\.o DOS ~!EDICOS 

Art. 1. u As vagas de medicos de 3a classe sm·ão preenchidas 
metliante concurso, cnj::t inscripçfío tirará aberta por espaço de 
90 dias, devendo os camliclatos satisfazer as con•liçõBs 1•, 2", :~·. 
4" e 5• •lo art. 2" do re;.;ularnen to do Corpo de Saude. 

i'; 1." Encerrada a inscripção, será annunciallo o concurso nas 
folhas de maior circulação, com a declaração do logar, dia e 
hora em que se deve effectuar a primeira prova. 

iii 2.• Este annuncio, bem como outros para a inscripção de 
candidatos, será mandado publicar pela Repartição Sanitaria. 

Art. 2. • Antes do dia marcado pam o concurso será nomeado 
um conselho de julgamento, composto de nove membros, a saber: 
do inspector geral do serviço sanitario, dos dons chefes de cli
nicas do hospital, de tres outros m<'1licos das cla~ses activas 1lo 
Corpo de Saude <la Arnwda e de mais tres de entre os mcdicos 
dn Armada reformado:; on 1lo Corpo de Saude do Exercito, ou 
mesmo de e>ntre os professores da Faculdade de i\leuieina, ou tios 
clínicos de provada competencia. 
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Paragrapllo unico. Estas seis ultimas nomea!)ões serão feitas 
pelo inspe~tor geral do serviço sanitario. 

Art. 3. 0 o conselho de julgamento sera presidido pelo inspe
ctor g-eral do serviço sanitario, servindo de secretario o medico 
ela Arrnatla mais motlerno rios que tlzerem p:wte uo conselho, 
ou aquelle que pelo mesmo inspector geral do serviço S[tnitario 
for uesignauo. • 

Art. 4. 0 Os candidatos serão submetttidos a tres provas, !luas 
praticas e uma escripta. 

Art. 5. o As provas praticas condtarão : de clinica uma e de 
medicina operatoria a outra. 

Art. 6. o A prova de clinica se realisará no Hospital de 1\Ia
rinha, sendo dados dous doentes, um de medicina e outro de 
cirurgi~t, escolhi1los pela commissão examinadora. 

Os canditl~ttos terão meirl hora para o exame de cada doente e 
vinte minutos, no maximo, para a exposição, que sera feita logo 
aflÓS o exame. 

Si o numero dos candidatos exceder a dous, serão dauos tantos 
doentes das duas clinicas, quantos forem necessarios para tocar 
um de cada uma dessas clinicas a cada grupo de dous can
dirlatos. 

No caso de ser ímpar o numero destes, ao candidato excedente 
tocarão dons doentes novos. 

Art. 7. o A prova de medicina operatoria etrectuar-se-lm 
sobre cada ver, n:t Escola de Medicinn-, tendo para esse fim os 
cJ.ndidatos o tempo que a commissão julgar necessario. 

Art. 8. 0 A prova escript<t será realis;tda na Repartição Snni
tarin. e vers1.rá sobre um ponto de hygiene naval e rcgulamon
taçiio quarentenaria ou sobrtl geographia medica. 

Para esta prova disporão os candidatos de duas horas e {lrtra 
fiscalis[l,l-a serão sorteadas pelo inspector geral do serviço sani
tario duas commissões de dons membros cada uma, sendo a pri
meira sorteada para a primeira hora e a segunda pal'a a segunrht 
hora. . 

Art. 9. o Para crtda uma das provas de medicina operatoria e 
escripta, a commissiio formulará uma lista de 15 pontos, a qual, 
rlevois de numerados os mesmos pontos, será guardada em uma 
caixa, competentemente fechada e lacrada. 

Os poníos serão formulados no dia de cada prova e tirado;; ;'t 
sorte pelo primeiro candidato inscripto. 

Art. 10. Si o numero tios candidatos não exceder a tt·es, as 
provas se realisarão em tres dias successivos, salvo o caso do r..lia 
em que não funccionarem as repartições publicas. Si, porém, 
for maior o numero dos candidatos, o concurso demorará o tempo 
que a commissão Julgar indispensavel. 

Art. 11. Por occasião das provas de clínica e medicina ope
ratoria, a commissão julgaáora poderá, si assim o entender, 
arguir os candidatos. 

Art. 12. As provas escriptas, logo que os candidatos as 
terminarem, serão rubricadas por todos e!les e pelos membros 
da commissão, que fiscalisarem o concurso durante a ultima hot•a. 
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Feito isto e encerrad~ cada uma das provas em um involucro 
lacra•lo e rubricado pelo autor, serão guardadas em uma caixa, 
que terá. duas chaves, que ficarão em poder dos membros da 
com missão fiscalisadora. 

Art. 13. No dht immerliato ao da prova escripta reunir-se-lia 
a commissão julgadora e perante ella, depois de aberta com 
todas as formalidades a caixa contendo as provas escriptas, pro
cederão os candidatos á leitura das mesmas, na ordem dt\ inscri
pção. 

A' medida que se effectuar a leitura, será ella fiscalisa•la pelo 
candidato immediato e a do ultimo pelo primeiro. 

No caso de só haver um candi•bto, fierit sua prova fiscalisada 
pelo memhro <h commissilo mais moderno rio serviço activo do 
corpo. 

At't. 14. Depois da leiturn da pro.-a escripta e em sessão se
cret:~, prnce•lerá a commissii,o ao julgamento dos candidatos, que 
será feito po!' vntação nomin,,J e segunrlo a ordem 1la inscripção 
dos mesmog, devendo cada juiz esc1·ever em uma ceduh po1· elle 
assignada, o nome do canclirlato e o numero •le ponlos corrc
spori•lente á nota que julgar merecida. 

Art. 15. O n. 1 corresponder:\ á nota má, os ns. 2, 3 e 4 
á soffrivel, os ns. 5, 6 e 7 á boa, o n. R á muito boa e o n. g it 
optima. 

Art. lG. Logo que for conhecido o numero resultante Ja 
som ma dos pontos que ohtiver cada candi1lato, será o dito numero 
prodanwdo. 

Art. 17. Os candid,ltos, cujas votações sommadas não attingi
rem o n. 18, serão considerados inhabilitados, e os que o\.tiverem 
de IR para cima serão cln~siticnflos conforme o numero llLJ pontos 
a que ntting-irem. 

Art. IH. Quando occorrerem circumstnnr>ias de força maior, 
indepell'lentes dtt vontade de 'lualquer dos canflidatos e que 
opponham impedimento ao seu compnrecimentn no concm·so, 
este porlerá ser ndiado nté oitl· dias, ~i o candidato imp•3•li.to 
por aquella forma o requerer. 

Paragrapho unico. Si o cnndidnto fóm dnr.uellas COIJIIições 
deixar de •·omparecer ou retirar-~e do concurso, será considerado 
como tendo d'~sistido deste. 

Art. 19. Apurada a votação, o medico que servir de sect·e
tario organisarit a relação dos candidatos classificados e não 
ciJtssit!cados, na ordem do maior numero de pontos que 
houverem os mesmos obti1lo, e transcreverá esta relação 
na acta, juntamente com ns occurrencias havidas durante o 
concurso. 

Paragrapho unico. A referida relflção, assignada por toLios os 
mcmlwos do con!=<elho de julgamento, será remettifla ao chefe 
do Estado-Maior Genornl dn Armndn pelo inspeetor g"<Jral do 
~ ·rviço snnitario, que a farú acompanhar das con~idewçiks que 
.]nlg:u oppnrtunas. 
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CAPITULO li 

DO CONCURSO PARA ADIIÜSSÃO DE PHAR!IIACEUTICOS 

Art. 20. Os candidatos ao logar de pharmaceuticos de 
3a classe do Corpo de Saude da Arm<tlla, depois de preenchidas as 
condições do art. 72 do regulamento do Corpo de Saude, pre
starão, pela fórma u baixo especificada, as provas de concurso, o 
qual versará sobre as matarias seguintes: 

}.a Pharmacia pratica. 
2.• Mataria medica e arte de formular. 
3.• Chimica pratica e analytica em suas applicações h medi

cina e toxicologia em geral. 
Art. 21. Para cada uma dessas ma terias serão formulados 

dez pontos, em relação aos quaes se procederá do mesmo modo 
que o estabelecido no art. 9•. 

Art. 22. Os candidatos exhibirão todas as provas pratica
mente e poder:io ser arguidos sobre a acção, propriedade, uso 
das substancias mcdicinaes em geral e sobre apparelhos e pro
cessos empregados nos laboratorios pharmaceuticos. 

Art. 23. O conselho de concurso para os pharmaceuticos 
será composto dos seguintes membros: 

Do director rlo Hospital Central, como presidente; I• e 2" 
medicos do Hospital de Marinha, do inspector de pharmacia, 
dos dous pharmaceuticos encarregados do laboratorio e da pilar
macia. do mesmo hospital, e muis dous pharmaceuticos do Corpo 
de Sautle da Armada, da classe activa ou ref'ormarlos; e na 
falta destes, por rharmacenticos do Corpo de Saude do Exercito 
ou pharmaceuticos civis de reconhecida competencia. 

Art. 24. O concurso dos pharmaceuticos se eífectuará no 
Hospital Central, em um ou mais dias, conforme o numero dos 
concurrentes, vigorando para elle as disposições prescriptas para 
o concurso d•JS medicas, em tudo que lhes possa ser applicavel, 
e funccionando como secretario o mais moderno elos pharma
ceuticos da Armada, que fizer parte 11'0 conselho ou que para tal 
fim seja designado pelo director rlo hospital. 

Paragrapho unico. A relação ue que trata, o art. 19 será 
remettida ao inspector geral do serviço sanitario. 

CAPITULO lii 

DO CONCURSO PARA ADMISSÃO DOS ALU:IiNOS PENSIONISTAS 

Art. 25. Os candidatos aos logares de a!umnos pensionistas 
siJ serão arlmittidos :• concurso depois de satisfazerem as con
dições exigidas pelo art. RO tio regulam~nto do Corpo de 
Saude. 

Art. 26. O concurso terá Jogar no Hospital Central, em nm 
ou mais dias, conforme o numero dos candidatos. 
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Art. 2i. A commissão julgadora será constituída pelo di
rector do hospital, os dous chefes de clínica c mais dons meLlicos, 
IJ1D s~riio de nomeação do 1Iirector. · 

Art. 28. As provas constarãO: da ohservaçiio ue um dcente, 
que :>era <J me,;mo para uous eandHatos, de uma ttnestão pratica, 
fJUe, sendo commum a todos, será tira•la á sorte pelo pl'imeiro 
in~cripto. Esta questão poderá S'Jr substituída pela applicação 
de um apparelho. 

Art. 29. Cada candidato terá meia hora para observar o 
doente, meia hora para escrevet· a observaç:'í.o e duas homs, no 
maximo, par<t desenvolvimento da questão da segunda prova. 

Art. 30. Findas z.s provas, retimr·S0-hiio os candidatos e a 
commissiio de julg-amento proce·1•3I<t á votação de accordo com 
o est:tiJeledrlo para o concm·~o th merlicos o pharmaceuticos, e 
remettel'ú a lista dos candidatos ao iuspcctor geral do serviço 
sanita rio. 

Secretaria de Estarlo r lo~ Negocios 1ht !\Iarinha, 7 de abril de 
1893. -C((stodio .Tos(1 de Jlello. 

ltu;tl'uc~.õcs pal'a admissão dos pl'atiros de pharmacia 
c dos cnfel'meieos 

1'.\ltA 1'1\ATir·os l•F. l'IL\IDIACL\ 

Art. I. o Os pretendontr}s aos ln;.:n.re~ de praticos de pltarmacin, 
depois tle sati~far,erem a; c,mrliçlies e~taheleci,I.ts no art. 84 
1lo regulament'l rlo Corpo de S:m lc, terão do ::;olfl'er um 
exame, alim,le po,!c!'•~m s•Jra•lmitti•l<,.;. 

A t•t. 2. o o cxam·J, <Jll'~ ~ei':'t ex<:! tbiYamontc pratico, consis
tit·ú: 

I." Na preparaç'to das formulas apl'esentadas em numero 
sulllciente para veriticnr si os c~mlirlatos são capazes de pre
parar pom:tclas, pilulas, infusões, decocções, etc. ; 

2. 0 No reconhecimento chts substancias vegett>eS, mineraes e 
animaes, que entram no preparo dos remedios; 

3. o Na dosagem dos remedios e nas suas incompatibilidades. 
Art. 3. o Os candidatos terão, para mostrar suas habilitações, 

os dias que a commissão julgar necessarios. 
Art. 4. o A commissão julg,tdora será constituída por quatro 

membros : o inspectoe de pharmacia, como presidente; os dous 
pharmaceuticos sub-inspectores e Imtis um pharmaccutko desi
gnado pelo inspector de ph:n•macia. 

A!'t. 5. 0 ;'l!o prim·~iro <li:t elo ex:tmr!, :1. commissiio julgarlor.t 
org:misarit uma lista de de;, ponto~, dos ']Uaes cnda nm conterá 
tliv,)rsas pt•eparar:ões. Dentre esse,; p:mtC>i, a respeito dos qnaes 
se procerlerú, cotno para o conenrso dos 1110dicos e pharmacen
ticos, cada candillato tirará a so!'te um, atim de que a pl'ova 
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possa ser feita por todos ao mesmo tempo. Esta prova será 
tiscalisada pelos membros da commissão. 

Art. 6. o Logo qne estiver completada essa prova, os juizes 
arguirão os canLlidatos sobre o reconhecimento das substancias 
empregadas em medicina e suas incompatibilidades. 

Art. 7. o Terminadas as provas, a commissãr• se reunirá, afim 
de p:oceder á votação, que será de accordo com o esh belecido 
para o julgamento dos medicos e pharmaceuticos. 

Art. 8. 0 Em seguida á votação, o presidente enviará ao 
inspector geral do serviço sanitario n. lista dos Cltndidr.tos, na 
ordem de sua clnssificação, a qnal será assignada por todos os 
membros da commissão. O inspector geral do serviço sanitario 
a remetterá, por sua vez, ao Ministro, propondo os primeiros 
clnsstncados. 

PARA ENFERMEIROS 

Art. 9. 0 Para ser admittido no quadro de enfermeiros navaes 
é preciso, pam execução completa 1las condições estabelecidas no 
art. 89 do regulamento do Corpo de Samle, mostrar-sG halJi
litaclo : 

I.• No conhecimento dos instrumentos mais ustmes no trata
mento dos doentes, como sejam: esc:tritlca•lores, pinç.ts, tcna
culos, bisturis, f,tcns de amputação, pinças incisivas, etc; 

2. o No conhecimento das peças de curativo e das suhstancias 
mais usadas no serviço ; 

3. 0 Na applicação •lo thermometro, de app:trelltos curativos, 
do injecções hypo,lermicas e na administração 1los remedios. 

Art. lO. O tempo necessario para se conhecer da aptidão 1los 
candidatos será nml'cado pela commissiio e niio deverá ser infe
rior a seis dias. 

Art. ll. A com missão julgador,t será constituída pGios dons 
chefos de clínica e os •lom; segundos medicas do Hospital Centrltl, 
c presidi1la pelo medico mais antigo. 

Art. 12. Terminado o exame, a commissão proce1lerá a<J 
julgamento !los canditlatos e proporá o,; que julgar habilitados, 
classificando-os. A proposta será remettida ao inspector geral 
do serviço sanitario, que a enviará ao Ministro. ' 

Sect•etaria de E~tado dos Negocias da l\Iarinhll, 7 de abril 
de 1893.- Custodio José de Mello. 

DECRETO N. 1349 - DE 7 DE ABRIL DE 1893 

O Vice-Presidente da Republica t1os Estados Unidos do Brazil 
attendendo ao que requereu a Companhia Alliança Mercantil: 
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devidamente representada, resolve approvar os seus novos es
tatutos, que a este acompanham e que se acham redigidos de 
accordo com as alterações votadas na a~sembléa geral rle accio
nistas 1le 27 de 1lezembro de lRtB. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e 
Obras Publicas assim o fa~a exer.utar. 

Capital Federal, 7 1le abril de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

. L P. Lim]JO de AIJrCH. 

NoYos c:::.tatutos da Companhia .\lliam;a ~lercanti1, 
a que se rrferc o derreto 11. 1:119 de 7 de ahril de 
1893. 

CAPITULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, SEDE, DURAÇÃO, FI"~• E JJISSOLUÇÃODA COMPANJIIA 

Art. 1." Fica creada uma companhia anonyma com a deno
minação de Companhia Alliança Mercantil. 

Art. 2." A séde da companhia será nesta Capital Federal. 
Art. :-!." O prazo de sua riu ração SPJ'á de :30 :tnnos, contados da 

dat;t da. publicação destes estatutos, podenrlo ser prorogarlo esse 
prazo, si a a'<sembl!ia geral •los nccinnista:', expressamente con
-rocada. para esse fim, a'sim u enten,lcr e resolver. 

Paragr:tpho unico. Antrs. porr'@, da época fixada, póde a 
companhia, ser dis~olviola, em qualqur1' tlos caso:.: verificados na 
lei. 

Art. 4." A liquiflação da companhia, em caso de dissolução, 
será feita conforme determinar a a'~emhlea geral dos accio
nistas, de accordo com a lei. 

Art. 5." A companhia, contraria a intuitos monopolisa~ores. 
tem por fim: 

§ 1.0 Explorar de cvnta propria ou alheia o commercio de 
earne secca, gort1uras, molhados e cereaes. 

§ 2." Explorar por cont-1 rle tereeit'''" u commercio de com
mis8ões de café, as~ucar, rumos, cereacs, e outros prodnctos na
cionaes ou extrangeiros. 

§ :)." Importar directamento r1o extrang:eiro nu do~ Estados, 
por cont:L pt•opria ou allwia, trdos o< g·r·tHJros r.l•J seu negocio, 
assim como tambem exportar os mfHnus vrotluctos. 

§ 4. o E~tabeleeer armazens especiaes para ensaque e benefi
ciamento dos generos que convenham. 
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§ 5.° Contractar com o Governo Geral ou com os dos Estados 
toda a. classe de fornecimentos. 

§ 6. o Realisar as operações de carteira qUe sejam necessarias 
ao movimento commercial. inclusive fazer adeantamentos sobre 
commissões que lhe forem feitas. 

CAPITULO li 

DO FUNDO DA COMPANHIA, DAS ACÇÕES E DOS ACCIONISTAS 

Art. 6. o O capital da companhia é de 1.500:000$000, dividido 
em 15.000 acçi'íes de 100$000 cada uma. 

Art. 7." As acções ou cautelas, depois de integralisadas, serão 
nominativas ou ao portador, assignadas pelo presidente e thesou
reiro, e em cada uma deltas se fará expressa mensãodo valor no· 
minai que representar. 

Art. 8." Cada acção é indivisível com relação á companhia, a 
qual não reconhecerá mais de um proprietario para cada uma 
acção. 

Art. 9. o A transferencia das acções só póde effectuar-se no 
escriptorio da séde da companhia, por termo assignado pelo ce
dente e cessionario, ou procuradores com poderes especiaes para 
o acto. 

CAPITULO UI 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

Art. 10. A companhia será administrada por uma directoria 
composta de quatro membros eleitos de tres em tres annos, de
vendo cada director, antes de empossado do cargo, caucionar 50 
acções á sua gestão. 

§ I." Os directores assim eleitos escolherão entre si : 
presidente um, thesoureiro e secretario um e gerentes dous. 

§ 2. 0 Durante todo o tempo de sua gestão e até serem appro
vadas as contas relativas ao período de sua adminbtração, eada 
director é obrigado a caucionar a responsabilidade de sua ge;;tão, 
com o numero de acções fixadas neste artigo, cuja caução se fará 
por termo no livro de registro. 

§ 3." Os membros dadirectoriapoderão ser reeleitos. 
§ 4.0 Nã.o poderão exercer conjunctamente o cargo de director, 

pae e filho, sogro e genro, irmão e cunhado durante o cunhadio, 
e parentes por consanguinidade até ao 2" gráo. 

§ 5.• A falta de qualquer director será supprida por escolha 
dos demais directores de entre os accionistas elegíveis até á re
uniã.o da assembléa geral, observando-se o di~posto na primeira 
parte do§ 2" deste artigo. 

§ 6." Cada director vencerá o honorario de 6:000$ annuaes 
pagos mensalmente, e os que occupam os logares de gerentes, 
12:000$ annuaes, pagos da mesma fórma. 
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Art. 11. O prlesident.e é o orgão <la directoria e como tal com-
pete-lhe: , 

§ l ", superintender diariamente todo& os serviços da adminis
tra•:ão; 
~ 2·•, exP.cutar c fazer executar todas as deliberações da assem-

hléa e r la tlirectoria, tomadas em ses•fi.o ; 
~ 3", representnr a companhia em Juizo ou f• ira delle ; 
~ 4°, presidir as sessões da rlirectori11. ; 
§ 5",convocar ordinari<t ou extraordinariamente a assemblé~t 

geral do>! accionistas ; 
~ 6•, acccitnr eonjuncünnentc com o tltewureiro as obrigações 

da companhia : 
!'\ í'', mante-r n a•~ignm· a c••J·rc~pon,:encia.;commercial d,1 com

panhi<t, cnntractos, bal:tneNC''. a.;:~i:n •·omo pór o - Pague-se -
em tf!das a~ rli vitla'l da companhia. 

Art. 12. Compete ao director thcsoureiro e secretario : 
~ 1", te1· s:>b sua guarda e unica l'"Sponsabili<lade todos os 

dinhr·iros ,]a companhh, organisantlo Jnr•nsa.lmente um balan
cetC' no q ua I rlemon,:trarit o cstarlo geral da caix<t a seu cargo, 
cujo balancete será apresentado n<t l" sessão de carla mez da di
rectoria, c hem assim de tres em tres meze:> um balancete que 
ser<'t apresenbllo ao conselho fiscal até ú 2" quinzena seg-uinte para 
p •r o ,·i;:: to e exame; 

§ 2", drpositar em bancos e~colhidos pela directoria para ban
queiros rh companhia, todas as quantias que forem recebidas ; 

§ :{o, pagar todas as conta~ c obriga(:ões ela comp:mhia ; 
~ 4". receber, dar quitação, inclusive em cofres publicas, em 

.Juizo ou fúra delle, por toda e qualquer quantia de que SE'ja a 
companhia credora por letras, contas e títulos de qualquer na
tureza; 

§ 5", acrcitar conjunctamente com o pre~idente os titulos de 
responsahilida<le da companhia ; 

§ G". lavrar em liHo apropriado as acta,s das sessões da di
reci.oria; 

!'i 7", ter sob sua !lirecção a inspec~·ão do archivo da compa
nhia; 

§ 8°, ter sob sua inspecção o livro das transferencias das 
ac<:ões, titulos exercirlos pelo decreto de 17 de janeiro de 1890; 

§ 9", organisar procurações conjunctamente com o presidente 
para execu ção de qualquer mandato da directoria, 

AJt. 1:3. Aos directores gerente competes: 
§ 1•, dirigir todo o movimento de compras e vendas da com

panhia, sempre de commum accordo com os demais directores; 
§ 2", visar todas as contns e mais documentos das compras 

que fizerem e propor á directoria todas as medidas e providen
cia.s necp~,arias ao bom andamento 1los negocias da companhia; 

§ :.l", dirigir o serviço <liario externo das operações da com-
panhia, auxiliando-se mutuamente. 

Art. 14. Sãoattribui<;ões da directoria: 
§ 1 o, resolver ilcerca do commisso das acçõcs 
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§ 2", organisar o regulamento interno, dirigir a escriptura• 
ção e todos os negocios da companhia e deliberar sobre todos o~ 
assumptos de interesse soci.tl, ouvindo quando }l{)UV~r
gencia o conselho fiscal que deliberará por maioria de votos 
conjunctamente com a directoria; 

§ 3", nome;n·, suspender e tlemittir os emprega<los necessa
rios ao serviço do escriptorio central e d.os armazeus tia eomp:~
nhia c marcar-lhes os respectivos ortlcnados e gratiticações; 

§ 4", os directores poder-se-hão substituir mutuamente !lOS 
casos de impedimento transitorio, nunca excedente de 30 dms, 
salvo força maior a juizo da directoria. 

CAPITULO IV 

DO CO:-.!SELIIO FISCAL 

Art. 15. O conselho fiscal compõe-se de tres membros e outroo; 
tantos supplentes, eleitos pela assembléa geral nas sessões ordl
narias. 

§ l.• O mandato dos fiscaes durarú. nm anno, mas poderá f;er 
renovado. 

§ 2.• As funcçues ,lo conselho fiscal serão retribuídas com a 
quantia de lOOs mensaes a cada um dos seus membros. 

Art. 16. Ao ·conselho fiscal compete examinar, sempre que 
julgar conveniente, a escripturação da companhia, e tambem os 
balancete~ apres6ntados pela rlirectoria, pelo monos em cada 
tres mezes, nos quaes lançará seu - visto. 

Art. 17. Durante o trimestre que preceder a reunião da as· 
sembléa geral ordinaria o conselho fiscal procederá ao compe
tente exame da escripturação da companhia afim de dar o seu 
parecer. 

Art. 18. O conselho fiscal poderá convocar extraordinaria
mente a assembléa geral, quando entender que occorrem motivos 
urgentes e a convocação for recusada pela directoria. 

Art. 19. Quando qualquer membro do conselho fisc~~l deixar de 
comparecer ás sessões para que for convidado por tres vezes con
secutivas, a directoria }Jorlerá julgar vago o logar e deverá cha
mar a substituir o I • supplente mais votado. 

CAPITULO V 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 20. A assembléa geral compõe·se de accionistas em nu
mero legal, regularmente convoca<los, cujas acçiles estr;jam 
inscriptas em seus ncmes com a antece•lencia mínima de f\0 dias. 

Art. 21. Os accionistas podPm fa.zer-se representar em as~em
bléa geral por seus procuradores bastantes, que ~ejam igual
mente accionistas. Cada procurador potlerá representar mais de 
um constituinte. 
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Art. 22. A lassembléa geral é installada pelo director presi
dente e, na falta, por qualquer dos outros directores. 

Em seguida é nomeado por acclamação o presidente da assem
bléa, o qual designará os secretarios. 

Art. 23. A reunião or•linaria é convocada com antecedencia 
de 15 dias e a extraordi1mria com a de oito dias, por meio de au
nuncios respectivos. 

§ I.• Na reunião ordinaria delibera-se sobre orelatorio, contas 
da a•lministração e parecer do conselho fiscal, assim como sobre 
qualquer assumpto que interesse á companhia. 

§ 2." Nas extraordinarias sú se delibera o assumpto que a mo
tivar, constante da ordem du dia, declarada em aununcios rle 
convocação. 

Art. 24. As deliberaçües da a>sembléa serão tomadas por 
maioria absoluta rle votos. 

Art. 25. A assembléa entende-se regularmente constituída 
quando concorrePem accionistas que representem um quarto do 
capital social. Todavia. nos casos •lo § 4• do art. 15 do decreto 
de 17 de janeiro de 1890, é necessario que se achem assim repre· 
sentados dous terços r1o capital. 

Para.grapho unico. As deliberaçües das assembléas, accordes 
com os estatutos e a lei, obrigam todos os accionistas, ainda que 
ausentes ou dissidentes. 

Art. 26. A reunião da assembléa geral terá logaraté ao ul
timo rlia do mez de abril de cada anuo. 

Art. 27. A ordem da votaç8,o é de um voto por dez acções, até 
duzentas, que terão vinte voto,;. Além deste numero de votos, 
nenhum mais contará seja qual thr o numero de acções que o 
accionista possuir, ou representitr por procuração. 

Paragrapho unico. Podem assistir, propr!r, discutir, mas não 
Totar em assembléa geral, os accionista:; de menos de 10 acções. 

Art. 28. Compete á assembléageral: 
§ 1°, resolver acerca de todo~ os negocios sociaes; 
§ 2", eleg-er o~ mPmhros que devem compôr a dircctoria, findo 

o prazo •lo mallllato dos designado,.; nestes estatutos, ficando, de
pois de terminado o mandato destes directores, a directoria redu
zida a tres directores; 

§ 3°, deliberar sobre qualquer proposta iniciada pela directo
ria ou por qualquer accionista ; 

§ 40, reformar os presentes estatutos ou alterai-os, achando-se 
para i~so legalmente constituída ; 

s 5'', exercer todo3 o., acto;; previstos nestes estatutos, e bem 
assim tomar deliberação sobre os ca.sos omissos ou imprevistos, 
respeitando as prescripções da lPi qun regula a,; HOciedades an
onymas; 

§ 6°, resolver os confiictos entre directores. 
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CAPITULO VI 

DO FUNDO DE RESERVA E DOS DIVIDENDOS 

Art. 29. O fundo de reserva é tirado dos lucros liquidas de 
cada semestre, na conformidade •1o art. 31. 

§ 1. o Este fundo é exclusivamente destinado a fazer face ao 
desfalqutl do capital social e para o substituir. 

§ 2.• Desde que o fundo de reserva attingir á cifra de mil 
contos de réi:-l (1.000:000$). a verba destinada a este fim re
verterá em favor dos dividen,los. 

Art. 30. Dos lucros liquidas serão tirados 10 o;. para fundo de 
reserva, 5 °/0 para lucros suspensos, 75 "/o para dividendos aos 
accionistas e lO "/o para serem distribuídos em partes iguaes 
pelos incorporadores ou seus herdeiro:> e successores, durante a 
existencia da companhia. 

Art. 31. Para repartição de dividendos a directoria fará an
nunciar pelosjornaes, declarando a quantia por acção ou por
centagem equivalente a ella. 

Art. 32. Os dividendos não reclamados não obrigam a compa
nhia a pagamento de juros e pre~creverão, dentro !lo prazo de 
tres annos, em beneficio do fundo de reserva. 

CAPITULO VII 

DISPOSiçÕES GERAES 

Art. 33. De accordo com o decreto n. 164 de 17 de janeiro 
de 1890, art. 10, são nomeados para a a•lministração, como 
directores effectivo:', nos primeiros cinco annos, os accionistas: 

José Rorlrigues de Azevedo Machado. 
Domingos José Dias Pereira. 
José Marcos Nunes Belfort. 
Miguel de Pino Machado. 
Art. 34. Sllrnelhantemente, o primeiro conselho fiscal será 

constituído pelos accionistas, que forem eleitos pela primeira 
assembléa ordinaria, visto terem sido reduzidos a tres os cinco 
membros em exercício. 

Art. 35 .. Desde que o Governo da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil tenha neces,;idade de comprar cereaes e x~rque para 
soccorros publicos, a companhia concederá uma vantagem de 5 % 
do~ preços por que vender na occasião. 

Art. 36. Em observancia do art. 5" do decrP.to n. 164 de 17 de 
janeiro de 1890, a primeira assembléa geral para constituição <la 
companhia deliberará que todas as despezas estrictamente ne
ce~>sarias á sua fundação corram por contada companhia. 

Art. 37. Todos os casos omissos nestes estatutos serão regu
lados pelo decreto n. 164 de 17 de janeiro de 1890. 



:33G ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Os abaixo assignados, incorporadores, declaram estar !le per 
feito accordo com as estipulações dos presentes estatutos, na 
parte que lhes é referente, para todos os effeitoslegaes, assigando 
os mesmos !'Om os subscriptores de acçõe~, declarando estes 
ultimos que reconhecem e ac·.·eitam a responsabilidade que lhes 
é attribuida pela lei e fort;a de,;tes e,;t.at.ntos, que approvam 
para todo;; os legues cJfeitos. 

Rio de Janeiro, 27 de 1lezembro de 1892.- Jose Rodrigues de 
A:;evedo llfachatio.-Domill!JOS Jose' Dias Pereira de Almeichr.
J. 11[. N. Bel(ort .-Pinheiro Yulle Sobrinlw.-Araujo Goulart. 

DECRETO N. 1350- DE 15 DE ABRIL DE 1893 

Ct'~'1. wais dons hatalhlies de int'auta.ria 'lo serviç(1 :tcti\ o de gnar(lns nn.

ciona("'S na comarca dn Atalaia, uo E~da~lc· das Aln:!'•>as 

O Vice-Presidente rla Republica 1los Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creados no commandosuperior da Guarda 
Nacional da comarca de Atalaia, no Estado das Alug,jas, mais 
dou~ batalltõe,; de infantaria do serviço activo, com !Juatro 
companhias cada um c as designaçíJes de 46• e 4i", us quaes 
serão organimdos, o primdro com os guardas qualificados no 
município da Parahyba e o segundo com os guardas qualifi
cados no município de Atalaia,: revogauas as disposiçiles em 
contrario. 

Capital Federal. 15 de abril de 1893, 5" lia Republica. 

FLOiliA!\"0 PEIXOTO. 

Fcnwnrlo Lobo. 

DECRETO N. 1351 - DE 15 DE ABRIL DE 1893 

C rcn. llln batalhão <lc infnntnria. de guardas nacionncs nn. comnrcn. de l\Inroirn, 

no Ef't:vlo de Scr~·"!pc. 

O VieP-Presidentc- da RqmiJlica •'os Estado-< Uni,1os do Brazil 
resolve ''ecretar: 

Artigo uuico. Fica creado na eomarca de Maroim, no Estado 
de Sergipe, mais um batalhãu de inlimtaria de guardas nacionaes 
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do serviço il.ctivo, com quatro companhias e o. designação de 56•, o 
qual será organisado com os guardo.s do mesmo serviço qua.lift .. 
cados nos districtos da referida comarca; revogadas as dispo~ 
em contrario. 

Capital Federal, 15 de abril 1le 1893, 5" tla Ropublica.. 

FLORIANO Pt;IXOTO. 

Fernand• Lobo. 

DECRETO N. 1352 - DE 15 DE ABRIL DE 189:~ 

Crea um batalhão de artilharia. de posição de guardas naclonaes na. t~apita.l 

de Sergipa. 

O Vice-Presidente da Republica do~ Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creado na capital do Est&.do de Sergipe um 
batalhão de artilharia de posição de guardas nacionaes, com 
quatro bateria~ e a designação de 2°, o qual será organisado com 
os guardas !l.Ualiftcados para o mesmo serviço nos districtos da 
referida capital; revogadas os disposições em contrario. 

Capital Federal, 15 de abril de 1893, 5" da Republica . 

. FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1853 - DE 15 DE ABRIL DE 1893 

Proroga. por mn anno o prazo de Uous annos, marcado no decreto n. 1177, 
de 17 df' dezembro de 1800, autorisando o lançamento de cabos suhma.rinos e 
terrestreg entre a Capital }.,ederal e a ci«lade de Angra dos H.flis, Estado do 

ltio de .Janeiro. 

O Vice-Presidente tla. Republica dos Estados Unidos •lo Bmzil, 
attendendo ao que requereu o cidadão José Cordeiro d<L Gr.·aça 
Junior, autorisado, pelo decreto n. 1177, de 17 de dezembt•o de 
1890, a lançar diversos cabos, submarinos e terrestres, entre a 

Poder Executivo 1893 22 
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Capital Federal e 1\ cidade de Angra dos Reis, no Estado do Rio 
de Janeiro: 

Resolve prorogar por um anno, contado desta rlata; o prazo de 
dous annos, marcado na clausula 5" das que baixaram com o 
11upracita.do decreto n. 1177, para começo das respectivas obras, 
ficando o concessionario obrigado a empregar no interior desta 
cidade exclusivamente conductores subterraneos. 

O 1\linistro de Estado dos Negocias da Industria, Viação e Obras 
Publicas asf>im o faça executai·. 

Capital Federal, 15 de abril rlc 189:~. 5'' da Republica. 

FLOIUAl'\0 PEIXoTo. 

A. P. Líntpo de Abreu. 

DECRETO N. 1354-DE ~I} DE ABRIL DE 1893 

Cren n:1. cnm:1rca. de Jniz ~~~ Ft'tra, nn Estado de :!\Iinas Gerne~, umi~ tre:;.; ha

t,.lhiics J,. ~n:1.rdns na(·inn:tf•<..;, seud .. wn d·· infant'll'ia, 11111 dP ~'l'tilhal'i;'l. 

f. 11111 d:t l'f'-:"IT:l. 

O Vire-Prf'sitlent!l •la Republiea dos E:·darlos Unhlus do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creatlos na comarca de Juiz de Fóm, no 
Estado de \lina~ nerae~. mais tres hatalhões, sendo um de infan
taria, um de artilharia e um da reserva, com quatro companhias 
cada um e as designaç.:'íes de 176", I" e 102°, o~ quae~ serão orga
nisados com os guardas Iwcionaes qualificados na mesma co
marca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital F'ederal, 20 de abril de IR93, 5' !la Hepublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1355 - DE 20 DE ABRIL DE 1893 

Cre't mais dous batalhões de infantaria. 1le g11a.rdns nacionaes do :-;erdco ndivo 

na comnrc1. de S .. Joãu Nepomuceno. no Estado •le Minas Gente~. 

O Vice-Presidente da Republica t1os Estados Unidos do Brnzil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Ficam creados na comarca de S. João Nepomu
ceno, no Estado de Minas Geraes, mais dous batalhlíes de infan
taria do serviço activo de guardas nacionaes, com quatro com
panhias cada um e as designaçoo~ de 177" e 178", os quaes serlio 
organisados com os guardas qualificados nos districtos da mesma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 20 de abril de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenwmlo Lobo. 

DECRETO N. 1356 - DE 20 DE ABRIL DE 1893 

Crr•a um com!U:tnUo superior de ~nardas nacionaes ·n'\ comarca dP. Pot•to F~liz, 

no Estado t1e S. Panln. 

O Vice-Presitlente da Republica dos Estado~ Unido:; do Brrtzil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica crea.Uo na comarca de Porto Feliz, no Es
tado de S. Paulo, um com•nando superior de guardas nacionaes, 
que se comporá de um batalhão de mfantaria do serviço activo 
sob n. 184, de um batalhão da reserva :"ob n. 93, com quatro 
companhias cada um, e de um regimento de cavallaria, com qua
tro esquadrões e a designa~;iio de 78°, ora crearlos. os q uaes serão 
organisados eorn os guardas qualificados no>< districtos da me~ma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 20 de abril de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fel·mwdo Lobo. 
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DECRETO N. 1357 - DE 20 DE ABRilo Dl!l }8g3 

Cre~ um commando superior de guardas nacionaes na co.ma.rca de Itapira, 

no E!o;b.rlo de S. Pa.ulcJ. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Itapira, no Estado 
de S. Paulo, um comman•lo superior de guardas nacionaes, 
que se comporá. de dous batalhões de intimtaria do serviço 
activo, com quatro companhias cada um e as designações de 182" 
e 183°, de um batalhão da reserva, tambem com quatro compa
nhias e a designação de 92•. e um regimento de cavallaria, com 
igual numero de esquadrões e a designação de 77°, os quaes 
serão organisa.dos com os guardas qualificados nos districtos da 
mesma comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 20 de abril de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. l35R- DE 20 DE ABRil, DE 1893 

Abr·~ no ::'\linisterio da .Justi~:a. ~~ N"~oci•1:-> luterior~~~ ., credito extraorUinarin de 

31:~08.~.2~,:!. par.:t nerorr~t· :i.:-: •lesl'''7.:1.~ ··o;n o pessl):--,1 da. Hepartiç;ão d'l Policia 

e colll os Y<mCilllentos do:-; 111.:1gistr.·ldns d,. J·:."t:do da Pat".thyha~ duranb~ o 

pi_•ri·1d•, anterior ~i relll'_!..::tlli<..;:ll·:i" d"liaitiYa. tf .. '"'sco..; :-;1~rvi,;os. 

O Vice-Presidente u:t Repuhlica dos E~tados Unillos tio Iknzil, 
usa111lo ua autol'isa<;ão contida II•J art. 4·• das disposições transito
rias da Constituição e § )o do art. 2" da lei n. 126B, 1le 21 de 
novembro de 1892, que mandou vigorar ·' disposição do art. 4", 
n. 4, da lei n. 26 de 30 de dezemliro de 1891, resolve abrir ao 
Ministerio lia Ju:;tiça o Negocio~ Interiores o cr·edito extraordi
nario de trinta e quatro contos oitocentos e oito mil duzentos 
cincoenta e dous réis (34 :8Ut;.'ji202), para occorrer ao pagamento 
das despezas com o pessoal da Ropat•tição d<t Policia, na impor
tancia. de 2:253$330, e com os vencimentos que, na de a2:554$022, 
competem aos magistrados do Estado da Parahyba, de I de ja
neiro a 28 de fevereiro ultimos, data dtt definitiva organisaç.ão 
da Justiça estadoal. 

Capital Fedem!, 20 de aln·il de 1893, 5•• da. Republica.. 

F LO LUA :'\0 PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1359- DE 20 DE ABRIL DE 1893 

llfanda obser,·ar o regulamento para as funcções dos corrP.torP.s de fundos 

JlUh!icos ~ opemr.ões da llolso.. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Considerando que é da maior conveniencia reguh.r as funcções 

dos corretores de fundos publicas e as operações da Bolsa, de 
modo a proporcionar inteira segurança aos que recorrem ao 
officio de taes intermediarias, e imprimir um cunho de firmeza 
e exactidão ás cotaçües dos títulos, letras de cambio e especies 
metallicas ; 

Considerando que o mecanismo e systema de organisação es
tabelecidos no decreto de 26 de julho de 1851, e actos posteriores, 
para o officio dos corretores de fundos e negociações da Bolsa, 
ja não se wadunam com o grande desenvolvimento das operaçiies 
da praça desta Capital Federal: 

Resolve 111andar que se observe o regulamento annexo ao 
presente decreto. 

O Ministro dos Negocias da Fazenda assim ~faça executar. 
C~pital Federal, 20 de abril de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

Regulamento para os cot•retores de fundos 
publicos da Praca da Capital Federal 

TITULO I 

DA ORGANISAÇÃO 

CAPITULO I 

CONDIÇÕES DE IIABILITAÇÃ~VESTIDURA, SUSPF.NSÃO E PERDA 
/_-- DO CARGO 

Art. I." O cargo de corretor de fundos constitue um officio 
publico. 

Art. 2. 0 Pnra sercorretor rle fnndos puhllcos é essencial: 
a) Ser cidadão brazileiro ; 
b) maior tle 25 annos ; 
c) estar no goso pleno dos direitos civis e politicos. 
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Art. :3." Não podem ser corretores : 
a) ofl qu~ não podem ser commerciantes ; 
b) as mulheres ; 
c) os corretores destituídos nos termos do art. 14 deste decreto; 
d) Os failidos não rehabilitados e os reltabilitados, quando a 

quebra houver sido (]Ualiticada. culposa ou fraudulenta. 
Art. 4." os conetorcs de fundo:> publicas são de n1>meação do 

Presidente da Republira, por decreto expedido e referendado 
pelo l\línistJ·o d<~ Fazenda. 

Art. 5." Antecedem a nomeação: 
a) [H'('postn da Camara Syndical ; 
li) prestação da caução. 
Art. G." A p1·oposta da Camara Symlic;tl deve ser instruitla : 
o) com a certidão do idade do pret~ndeute ; 
bj com attesta1lo da autoridade policial ria círcumscripção do 

domíeiliu ,[o candidato, de ter e~te residencia por mais de um 
anno na Capital Federal; 

c) com ccl'titicado, tlevidamente anthenticado pelo reconhe
cimento da tlrma, de haver o pretendente praticado, por tempo 
nunca menor •Je •lous annos, em escripturio tle co1·retor de 
ftm•los pu!Jiicos, ou funecionatlo em casa bancaria, ou commercial 
1le gTos~o trato, na (]Ua!idade de guarda-livros ou sccio gerente; 

rl) com folha corrirla. , 
Art. 7." A caução que deve prestar o candidato antes de 

obter a nomeaçã() e de lhe ser pa:;sada a patente 1le corretor 
consiste <'lll : 

o) 1lepc•~ito dtt quantia rle cincoenta conto~ de réis no Thesouro 
:'iaeional, a titulo de Jiança; 

/;) p•·,;;tar;ão 1le vinte contos de réis, para o cofre que fica 
especialmente c•·eado para garantir a responsahilidalle dos cor
retor·es euh·e si, o que seri~ administrado e Ji:::calisado pela 
Camara Sn1dical. 

A1·t. R.:. A tianr;:t do corretor siJ póde consistii' em <linheii·o, 
ap<>lk•~:-l da divi1la pnhlica <b L'niilo, letras do Thesouro, letras 
hyp·>thr;cari:1s, hem cotadas, do bancos de OI'edito real com sede 
no llbtrieto Federal. 

Art. 9." .\ pl'C-;ta•;·ão para o cofre do fnlltlo de garantia de
vorá ~" ,. foi ta em moeda COI'I'en te. 

Art. lO. Ant·~s de entrar em exercício deve o corretor: 
a) fazer-se inscrever na repartição competente para paga

mento do impo,;to de stm profissão ; 
/J) tomar perante o syndico compromisso de desempenhar 

suas funcções com probidade e de accordo com as leis em vigol' ; 
c) exhibir, para serem paginados e rubricados pelo syndico e 

l'l'ghtr;Hios na Camara Syn•lical, o caderno manual e o protocollo • 
. \.rt. li. O corretor póde ser suspenso : 
a) pel:1 Camara Synrlical, com recur~o para o Miubtro da Fa

%cwLt, po1· tempo não excedente de um mez; 
li) pelo :\linhtro 1la Fazenda, sem recurso, ate tres mezes. 
Art. 12. A Ctm1:1r<\ Syndical impõ3 a su,;pensão ex-of!icio ou 

mcclianle qnei;m, devidamente instruída com tlocumentos ou 
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justificação, que demonstrem falta ou erro de officio commettidos 
pelo corretor. 

Art. 13. A suspensão póde ser imposta ex-officio : 
a) si o corretor não tiver em estado de integridade a fiança 

depositada no Thesouro ; 
b) si der-se reducção na importancia recolhida ao cofre tlo 

fundo de gamnth ; 
c) si o corretor constituir-se em móra na liquidação de nego

ciações a prazo em que haja tigurado como intermediaria ; 
d) si achar-se em atraso do pagamento do imposto de industl'ias 

e profissões. 
Paragrapho unico. Reputa-se constituído em móra o corretor 

que não liquidar qualquer negociação a prazQ, no dia seguinte 
ao do vencimento deste, fixado de accordo com o regimento dos 
corretores. 

Art. 14. Incorre o corretor na pet•da do cargo, com inhabili
tação para nova nomeação~ 

a) si for condemnado, por sentença pa,sada em julgado, em 
crime de falsidade, estellionato, furto e roubo, ainda quando agea
ciado com perdão ; 

b) si fizer reverter em proveito proprio a transacção em que 
figurar como intermediario. 

Art. 15. Incorre na perda do cargo, podendo ser readmittido 
no quatlro, por nov:t nomeação, o corretor que não integrar a 
fiança e o fundo de garantia dentro de tres mezes da data da 
suspensão a que se refere a lettra a) do art. 13. 

Verificar! o o lapso do tempo pela Camara Syndical, levará esta 
o facto ao conhecimento do Ministro da Fazenda, de quem soli
citará a destituição do corretor. 

Art. 16. A fiança responde : 
a) pela execução e liquidação das operações em que o corretor 

for intermerliario, para entrega e pagamento do que houver 
vendido e comprado ; 

b) pelas multas em que incorrer o corretor; 
c) pelas ind,~mnisações qu.:J for condemnado a prestar, em 

virtude de sentença do Poder Jucticiario. 
Art. 17. O fundo de garantia responde precipuamente, JHtr;t 

com os outros corretores, e subsidiariamente para com os eom
mittentes, pela liquidação das negociações effectuadas. 

Art. 18. Sómente depois de liquidada pela fiança toda a re
sponsabilidade do corretor, poderá o restante da importancia da 
mesma fiança ser objecto de acções, sequestras e arrestos para 
solução e garantia de di vidas particu~·ut1 êorretor. 

Art. 19. A fiança não po lerá ~levantada antes tle decor
ridos seis mezes da exoneração do corretor ou de seu falleci
mento. 

Findo este prazo, se considerara prescript<t a responsabilidade 
do corretor, salvos os casos em os quaes, segundo direito, niio 
corre o tempo para a prescripção. 

Art. 20. A Cama r<\ Syndical, quando occorrer o fallecimento ou 
exonerat;ão de qualquer corretor, nwmlar:\ public<tr a vaga, tln-
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rante h·inta •lias, nos boletins commerciaes e affixar editaes no 
recinto da Bolsa, chamando os interessados em transacções e{D 
q'ue houvesse intervindo o corretor a virem liquidai-as no prazo 
llc ~ois mezes. 

Findo o prazo, a Camr.m Syndical expedirá em titvor dos her
deiros c seus representantes, ou dos interessados, requi:;itori~t ao 
1\linistro eh Fazenda par:t levantamento c.ht liançt1. <lepusitada no 
Thesouro. 

Art. 21. Em igual prazo póde a C8.mara Syndic,tl fãzer resti
tuir aos herdeiroH, no c:~so de fallecimento <lo corretor, ou ao 
proprio corretor, no ele exoneraçiio eleste, a importancia da pre
stação rocolhitla ao fundo de garantia, n:t hypothese de achar-se 
o mt>smo rnnrlo re-integra, ou o quo restar delle, no caso de haver 
tido a npplicação preYisb no m-t. 17. 

Art. 22. Occorrendo vago. de o!llcio dfl corretor, o syndico 
procederá immediatamente á arrecadação <le todos os livros e 
papeis pertencentes ao mesmo e ao exame rlo estado em que se 
acharem, na presença <la-; partes interessadas e de duas teste
munh8.s, e leqtrit o facto ao conhecimento do Ministro da Fa
zend~t. 

Art. 23. O;; livros e papeis arrecadados pelo syndico, na hypo
these do artig-o antecedente, serão examinados pela Camara 
Syndical, na sua primeira reunião; do exame se fará declaração 
na acta da sessão e hem assim de se haver resolvido guardar os 
livros o papeis no archivo, para serem entregues ao corretor que 
for provido nn olficio vago. 

Art. 24. A vaga do otficio de corretor será preenchida tem
porariamente, pa1·a os eiTeitos tle fitzer operações e expedir cer
tidões rias escriptmwlas pelo corrntor demissionario, suspenso 
ou falleei•lo, por nm dos 111cmbros d,t corporação que a Camara 
Syntlical elesignar. 

Art. ~:->. Si a vag:t oecorrer poi' molestia, incuravel on por 
fallccimonto do conetor, S<JJ'à permittido a Camara Syndical 
pt·opor. ele preferencia a outrem, um filho do corretor para 
substituto no otlicin, tla,Ja a igualdade de •·ircumstancias, quanto 
it idoneidade. 

Art. 26. Em tal caso, a Camarn, exigirá a apresentação dos 
documentos a f)ne se refere o art. Go e, julgando idoneo o substi
tuto, fará ao Ministro d.a F8.zen<la proposta para a nomeação, 
preenchidas as condições exigidas no art. 5°. 

CAPITULO li 

CO:IIPETENCIA, EXERCICIO, RESPONSABILIDADE 

Art. 27. São •la competencia exclu,;iva dos coi'retorcs de 
fundos puhlicos: 

n) a compr<t, :t vend:t e a transferencia de rtnaesquer fnn,Jos 
publicos nacionaes ou estrangeiros; 

b) ~· negociação de letras do cambio e de cmprestimos com
mcrCiaes; 
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c) a de títulos susceptíveis de cotação na Bolsa, segundo 
o boletim da Camara Syndical; 

d) a compra e venda de metaes preciosos amoedados, ou em 
barra. 

Art. 28. São nullas, de pleno direito, as negociações dos ti
tnlos a que :;e referB o artigo antecedente, feita~ por pessoas 
extr;mhas á corporaçií.o tlos col'retores. 

Paragrapho unico. Esta disposição não comprehende as nego
ciações realb:ada~ entre o comprador e o vendetlnr directamentc, 
sem intermerliario, e fóra da Bolsa. 

Art. 29. As ressoasqne exercitarem, sem a investidura do cargo 
fle corretor, :Js fnncções mencionadas no nt·t. 26, incorrerão no 
art. 224 do Codigo Penal, soiTrerão multa igual ao triplo ria cor
retagem recebida e ficarão inhabilitadas para o cargo de cor·
retor. 

Art. 30. O corretor de fundos publicos, que assignar notas de 
transacções que não haja elfectuado, incorrerá na multa de um a 
dons contos de réis, em suspensão pelo tempo rle seis mezes e 
responderá pela negociação, como sl a hou\esse pes-;oalmente 
realisado. 

Art. 31. O corretor que reincidir no facto de que tratn. o 
artigo antecedente será d~stituido, mediante representação da 
Camara Syndical, ou queixa, devidamente instruída, rle qual
quer corretor de fundos. 

Art. 32. O corretor não poderá encarregar-se de operação 
alguma, sem ordem escripta dos committentes. 

A ordem dada ao corretor não o autorisa a operar, em nome 
do committente, além do dia em que foi dada, salvo declar·ação 
expressa em contrario. 

Art. 33. O corretor fica definitivamente autorisado a operar 
em nome e por conta do committente, desde que receber do 
mesmo ordem escripta acompanhada dos fundos destinados a 
satisfazerem a importancia da negociação, ou dos títulos a nego
ciar. 

Art. 34. Opera o atreito do art. 33 a prestação por parte 
do committente de quantia dada em segurança da negociação, 
ou a de títulos em caução, sendo neste ullirno caso a entrega dos 
titnlos acompanhada de antorisnção para transferencia á ordem 
do corretor. __. 

Art. 35. O corretor que deixar de dar CUIH{írimento à ordem 
de comprao venda, devidamente transmittida e acceita, responderá 
perante o committente pelos prejuízos resultantes da não ex
ecução da operação, sal v o prova de força maior. 

Art. 36. Occorrendo o caso do artigo antecedenl<', o commit
tente Ievarà o f.•cto ao conhecimento da Cnmara Syndical ; esta, 
examinando a reclamação, executará a ordem não cumprida e 
cobrará, para a parte, do corretor omisso a differença da cotação 
dos títulos entro a ria ta da ordem e a ria sua execnç{ío. 

Art. 37. O corretor que for omisso em dar execução a uma 
ordem devidamente transmittida, nos termos do art. 33, e por 
elle acceit3, responderá perante o committente pelos Juci·os 
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cessantes e rlamnos emerg-entes e inr.orrel'it em suspensão pelo 
tempn de tre,; meze,;, veritic:mdo-sg que a omissão foi devida :L 
m:\ fé. 

Art. 38. Repntar-s9-ha orig-in:uln. de má m a omiss'\o a qne 
se refet·em o~ art~. :n. :H e ':35, sempt·e fJtte com ella anf'0t'it· o 
corretor proYento de rpnlrpt<)t' e~pel'io. 

Art. ::!9. O comtnittcmte que retirar :1 or•lem dada e acceit:-~, 
antes do prazo convencionarlo p:tra a operaçào, pag-ará integ!':tl
mente :L corretagem, como ~i a arriem houves,;e sido execnt:vla. 

Art. 41J. U committonte qne, .i á t.mdo recehirlo do cotTetor 
encan·.'gar!o ria operaçiio a nota de lmver sido ~t mesma ex
ecutada, deixo r •le f;tzflr boa a trans·,cção e a tizet· por intllrmPdio 
de antro conetor, sera obrigado a pa!~ar a corretltgcm ao 
primeiro cot'retm· e respomler:'~ pot· per· las e rlamnos perante :t 
parte Cl':tl fJilCIIl o mesmo col't'etor ltonYet• tratarlo. 

A rerpwt·imento clo corretor podera atnxar-se mt Bolsa o nome 
•Jo emnmittcnte remisso com um resumo da opet'.H;iio. 

Par.tgr•:tl'ho nnico. !'l'O\':Hlllo-;;CJ qnn houve ll<'•lo parrL ft'aurl:1r 
o cot·retor, sm·a o eommittente oiH·i~·,,rlo :L pag:1r o docnplo rl a 
correbgem dcvirla pela operaçiio. 

Art. 41. O committente qnc rlcixiLr de cumprir um contracto 
rle cort"etor, sem :wiso préYio, 1'8Spontlerá integTalmente pela 
tran::>acção, r1ue em virtnr.le de sna ot·dom escript<t c de con l'ol'lni
,[ade com ella houver rmdbarlo o corretor. 

Este, em tal Paso, t'evomlet•:'t os titulo~, •tno houver ad'luirido 
para o c•nnmittente e qne e~te n·io tivet· pago, on restitnit·it o 
pt•cço rla ven•l!t dr•S que niio ltouYet'e:n sido forueci•!os pelo com
rttittente. 

Em to·.lo caso, r.•.;;ponrl••r:·, .~,;tn p•Jlo::; pr,,juiws que rio ~'la 
fa!Vt re,rtltat·em. 

Art. ,!-!. :\'as ne.~·or~i:H;õe,; de lett'.ts e p:1pei.;; entlossaveis é o 
corretot· obrigado "entt'•'g li' ao toma•lot· •Js 1itnlos o ao c·~dflnte 
a itnpot·tnncia nju::itada do,; mnsmo,,, 

1\rt. 4:~. r 1 cot'l'etot· r;ue malisat• opet'a•;õo~ •le camlJi:lC:i ll des
contos, >'Obre metaes preciosos e omprestin10-; c.ommerches, dovct•:'t 
exltiiJil', no me·mw rlia o at•\ <i, hor.t. •lo encet't':ll'·se ~t B:Jbn, a~ 
suas notas p tl'll a eoh~':io, soh pe11:1. •le incorrer na mnlt:t do mn 
a cinco contos de réis. 

Art. 44. O corretor •JllO negociat· letras, titulo~ e quaesquer 
valores pertencente,; a pess,.,as cujo •Jst:tdo •le fallencia, ui terior
mente declarada, seja. notorio, incorrei':\. em suspcn~iio pot• trinb 
dias e em multa .Je um conto de r \i,;. 

Art. 45. Si, n 1 hrpotho~e do aetigo antec Jdente, provm·-so f)tw 
o corretor procedeu com ma fé, :.;cntln eonnivontc com o com
mittente, nu intuito rle ano;at•iat· lnet•o,; p:wa este, ou tlc <tnCut·ir 
nmventos p:tr:t ~i peopt•io, sol'it rlcstitnitlo ~~ in l•3llllli~:u·à, peht 
tiança r) p·Jlo p:ttl'imnnio p trtic:tl:tl', tt:L insnffici,1tJ<)ia. cla•tnella, as 
pet·.!a~ n da•tl'l04 •l''~ re-;nlf<t;•,,m d < ny~t·.t~iio par·:t <H arlqnil'entes 
dos titnlo~ •J po::suidorc.:> •hs lolt'<t.; nito pagas . 

. \l't. 411. O cor·r·ptnr qne houver· ·J:ttl'eg:tolll. e:a liqnid:<çfw tle 
operacão, 11111 titnlo irrcg·nlar. amo•·tisa•lo. emlmrg:vlo, perdido 
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ou furtado e incluído n0 boletim otncial dos títulos cuja tt·austo
rencia estiver suspensa ou impedida, por qualquer fundamento 
leg-al, será ohrigado a fornecer outro titulo, dentro de tres dias, 
a contar da reclamação, e responderá pelas perdns e damuos 
resultantes flo facto. 

Art. 47. ~empre que este decreto declara o corretor·responsavel 
por perdas e damnos, não póde o mesmo ser ohl'ig-ado a elles 
sinão em virtude de sentenç:1. condemnatoria ohtida pelos uwio:; 
ortlinnrios. 

Art. 48. O corretor deve guardar segredo sobre os nomes 1los 
committentes; para mencionai-os faz-se pr·ecisa autorisação destes 
por e~cripto ou que a natureza da operação o exijn. 

Art. 49. A Camara Syndical, sempre que instituir exame sobre 
o cader·no manual, o protocollo e demais livros do corretor, é 
obrigada, 1lebaixo de segredo prolissional, a guardar sigillo solwe 
o~ nomes dos committentes de operações correntes ncllcs in
sn·iptas. 

Art. 50. As negociações de Bolsa não assentam si não sobre 
quantidades. sem especilicação 1los numeros tlPs títulos, salva a 
hypothesu do art. 56. 

Art. 51. E' vedado aos corretores, sob pena de destituição 
1lo cargo, além uas mais em que possam incorrer : 

a) formarem entre si associD.ção particnl;~r pane opcraçõe~ tle 
sua prolissiio ; 

b) fazerem toda a especie de negociação e trafico directo ou 
indit•ecto, debaixo do seu ou de alheio nome e contrahirt~m socie
dade de qualqu<~r denominação ou classe que s~ja ; 

c) adquirirem para si, ou para pessoa de sua família, cousa 
cuja vemLt lhes houver siflo incumbidn, e vetHlerem as que lhes 
pertencerem, quando tenham ordem de comprar ua mesma 
especie; 

d) encarregarem-se de cobranças ou pagamentos por ')Onta 
alheia. sal v o no caso de liquidação de seus contractos; 

e) exercerem cargos de administração ou tiscalbação 1le socie
dade~> anonymas. 

Art. 52. Os corretores são obrigados a•dar aos committontes 
J'ACilJO~ 1los fundos e dos valor·es f[Ue lhes for.;m conlia1los. 

Ar·t. 5él. Todo corretor fleve ter o:; seg-uintes livros : 
a) um caderno manual aberto, numer<Hlo, encerra• lo c rubri

cado pela Camara Syndicn 1 ; 
b) um protocollo aberto, numerado, encr)l'ratlo e rubricado 

pela Junta Commercial. 
Art. 54. No caderno manual deverão ser lançadas, apenas 

concluídas, m; transacções roalisadas pelo corr·etor ou por seu 
preposto, com toda a clareza e individuaÇ<"io,alim de propo!'cionat• 
noção exacta da operação realisada. 

,\ rt. 55. No protocollo deverão sei' dial'iamento lançados os 
assentos do i:aderno manual, por cópia littera!, por Pxtenso e sem 
emendas, rasuras, entrelinhas, transposições o abreviatnr·as, 
g-uardada a ordem de nnmel'(lção sob a f(Ual estiverem as opera
ções escripturndas no caderno manual e mencionando-~e o~ 
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nomes •lo comprador, do vendedor, a natureza, o pre~o, o prazo 
Q todas as condições das oper~ções. 

Art. 5G. Nos assentos das ne,g-ocinções 1le letras de cambio 
deverá o corretor menCiPnar as datas, o;; termos 1las mesmas, 
os verw;mento~, as praç:ts on•le o sol:ll'c a;.; l]llaes !'orem sacarias, 
os nome~ dns sae: .. torP~, en•los<:lllte~ c JUf':l•loros, e a,; o,;tipula
çõGs rotativas :11> caml<io, ;;i a-.: lizr>t'. 

Nas neg-ociaçiíPs de titulo,; ao port:vlor •hnm"t rleclarar não 
somente :1 nnll1rez:\ oln titulo. •Jms ainda a serie o os numoros, 
~i os committ<:>ntes n exi!.!ircm e inolenmisarPm o tr·abalho. 

Art. S7. o pmio'"'"" ttH'Ú a-; I•H'Ill:llirl~Hl<J:> exigi hts para os 
livros <los eommerciailtos no art. 1:\ ,],, Co·ligo do Commercio, 
s(ll, pena ,J,. n:ín terem lli os a~~c1Jto,; n<·l i•l l:t nçados . 

. \r•t. S8. Os livros do< eotTnlnr•·~. l]lle s•~ acharem escriptu
ra<los n:~ I'ÓI'I!Ja do.-; arts. Õll, .'íS, ;,·;o :JI supra, sem vicio nem 
dc•ff'ilo. ter:ío (() puhlka. 

Art. :J9. o CotT•~t0r, cujos li\·ros forem acha•los ~em as forma
lida,Jo,; 'lo ttl't. ;,;; e sem <JS dt>clarações nw::JCionadas nos 
arts. ri-la S7, s0rú obrigado ~ indPmnis••r· as p;utes Lios prejuízo~, 
rtne dahi lhes resultarem, mnlta•lr> em quantin, correspon
dente á I]Uarta parte 1l:t rhnça o snspcn,;o por tempo de tl'eS 
mezes. 

No caso de reincidencia, set·-llte-ltn. imposta multa na impor
tancia de meta·le da liattç<' e p~rder:'t o oflicio. 

Provada a fmurle, perde!'it toda a fiança. 
Presume-se fi franrle sempre que nas operaçõeg de cambio não 

forem meneionados nos li"ros os nomes rle committentes de 
recon hPcirla i<loneirln•le on rpwurlo t:ulS opct'<Jções não estiverem 
escriptnJ•;ulas no protor.ollo. 

Art. fiO. Os Iin·ns nflo escripturado~ ell1 fúrma regulat· e não 
revestiria;; das fot·m:dirlaole~ 10'!:tr'S n:\o fazem prova em Juizo em 
favor rl•1 r'OtTdnr. 

Art. 1)1. n C'{;!lll() [lal'l~ial dn.; lh-ros •lo C'Orretor terú log:w, 
por ordrnn da Camara. Synrlical. sempre que se llriginarem 
dnvhla,; ou vcnti!:ll' questão sohre O[~'W<tçGe~ do Bolsa em I]UC o 
mesmo <'orretor honv<w fnnc,·ionndo. 

O exame gemi sómentn po<lnra ter lf'gar nos caso~ do art. I 9 
do Codil!o do CIJtmnercio, de lll't. 23 <leste decreto e sempre 
que a Camara Syndical julg-ar nec3ssario tal exame para apurar 
os casos J'Cgidos pelog arts. 30, 35 a :18. 

Art. 62. A recusa de exhibição rios linos, ordenada por autori
dade competente e nos casos do nrt. Gl, sujeitara o corretor it 
applica<:ão 1lo disposto no art. 20 rlo Co<ligo rlo Comrnercio. 

Art. fi3. Os livros •lo corretor, quando nrrecadados pela 
Cnmar.1 ~yndical. serão, na hypotltese rio nrt. 26 deste decreto, 
entregn0s ao sucee;:;~or no om,~io; fór;\ deste c:tsc., serão g-uar
<larlos pela Cnmara Synrlical em sen arcltiYo . 

. \rt. G4 .• \s cel'lidões oxtt'<lhi•la,; <ln:;; livr·os com referencia it 
folha em <]Ue os actos 5C aclmrem cs.~riptm·a•los, sendo pelos 
corTetm·es suiJscriphs e assignadas, terão força de instrumento 
publico pn ra prova rios contr·actos re"pectivos. 
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Art. 65. O corretor, que passar certidão contra o que constar 
dos seus livros, incorrerá nas penas do crime üo falsitlatle, 
perderá a fiança púr inteiro e será destituído. 

Art. 66. O corretor é pessoalmente responsavcl para com o 
outro corretor com quem operar, e para com o seu committente, 
pela entrega dos títulos vendidos e pelo pagamento do que 
houver corupr11do, nas negociações il vbta. 

Não subsistirá a responsabilidade 1lo conetor, si o committente 
consentir em declarar o seu nome, quando dor· a ordem para a 
negociação. 

Art. 67. A responsabilidade do corrfltor é restricta á execuc;ão 
da negociação e não as consequencias desta, destle que os títulos 
estiverem em fórma regnlar, quer quanto ao direito do transfe
rente, quer quanto às qualidade:> substanciaes o intrinseeas tios 
referidos títulos. 

Art. 68. A re,;ponsabitid:Hie do corretor é inteir·a e completa 
peta liquidação das operações feitas a prazo sempre quo no neto 
da transacçiio não for revelado, de mouo regular (arts. 48 e liG), 
o nome do committonte. 

Art. 69. Nas hypotheses dos arts. 66 e 67 a liauça do corretor 
responde pela liquidação das operações, a qual será !cita pela 
Camttm Syndical, pela maneira que for estabeleciua no regimento 
interno dos corretores. 

Art. 70. Na~; operações sobre titulos nominativos, que não 
sejam apolices da divida publica federal, :t transfereucia se 
poderá reftlisar par;t o corretor, no caso rle não CJUerer o com
mittente revelar se11 nome, sendo tal transC.n·enda a titulo 
provisorio, devendo o corretor trausferil·, por ~ua vez, dentm 
de oito 1lias, ao corr,Jtor com qnom l1ouvm· rwg-ochvlo, on ao 
pmp1·io committente deste, os títulos [Hll' termo no~ liHo~ das 
re-;portiva~ ~ocietlarlos nnonymas. 

Art. 71. O~; col'retores são responsaveis pela anthenticidwlo da 
ultima as~i.~·nal ura das letras o outros títulos qne nogoci:trem. 

Art. 72. Na Jhlta de :tcceitação on de pagamento dos titnlos 
pelo corrotot· cumprador e d<t ents·ega pelo corretor vendedor, a 
revenda e a compra dos valores negociados pó:lo ser, a requori
mentu do conotor com o qual houver sido feita a negoeiação, 
realisada por intormedio Jo syndico, conendo todos os rbeu:; 
por conta do corretor omisso. 

Paragrapho unico. Na revenda e nn. compra o synuico regular-
sc-ha pelo I'Ogimonto intot•no dos corretores. c 

Art. 73. O corretor, salvo convenção em contrario, responde 
perante seu committeute pelo outro corretor com o qmd houver 
eontractado, quanto á liquidação da negociação. 

Art. 74. Si, não havendo embaraço judicial opposto iL ex
ecução da nel'ocinçiio feita por intermetlio do cos·retor, este uão 
fizer ao committente ontrog<t dos titulos ;·dqniridos, ou do pret;o 
dns vendirlos, dentt·o do prnzo fixado nestn 1lecJ'Oto e no regi
mento interno dos corretores, para a liquidação das negociar;r1L'S, 
o committente poderá pedir á Carnara Syndical a prompttt 
liquidação da operação. 
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Art. '"· A Camam Syndical, tomandn conhecimento da ope
l;ação e do fundamento que assistir a reclamação, liquidara a 
operação no mais hreve praw possível e expedirá ao Ministro 
da l•'nzentla reqnisitoria para loYant:llnonto, po1· conta da fiança 
do COI'!'etor. da CJ!Wnth pr·.'Cbn p:tra a ncrpti1>içiío dos titulo~, 
ou cntrng-a do pt•eço •lo~ vendido5, scgutHlo o caso. 

Art. 7(i. A rerp1i-içiio ><ei-:'t acompaoharh\ do processo <JUe a 
Ciamara Syn<lical honv<JJ' organi:,;~t•lo para apur.1r r~o legalidade 1lu 
t'nn•lamonto da rechlmaçiío. 

Al't. 77. (JIIandn •:h•:gar all conh•_·~imento d:t C:tmnra Syndical 
!~teto dn onli;:~·íll do coiTetol' elll drJ~empeni!o •fe obri,g·açü<JS cou
trahida,.; p;n·:~ enn1 unh·•-'' <'IHTctore:; em uegoch11;ões da B•llsa, a 
m(bi·id<t Ga In ara •·h;~ ll!;I!'Ú :t ~i a. liqn j, la<;ii•> das operru:ões, pel11 
rnn<lo de ;..:·:~J•anlia ()de :i('('ll!'dn ('1!11 o l'<!g'imento interno, tom:tndo 
I"''' ),:,,,,. o l'.lll'Sfl tm\lio do dia em o qnal ;:. · der " veriticrtção. 

Paragrapho nnico. O;-; crellitos que pot· essa liquidação se 
apnntrom 2111 favor do corretor omis~o nii.o serão exigíveis siniio 
no vencimento primitivo 1le cada uma 1las operações liquidadas. 

CAPITULO III 

:"!l.'~IFIW no,; COltRinORES, AS~E:IIJILÉA:> E I•:LEI!,':\tJ Jü C.\:IIAltA 
SYXDICAL 

Art. 78. E' fixa•lq rm cpw.renta o numct•o elos corretores 1le 
fnn1!os pnblicos rhl C;: pi t:d Federal. ~em prejuizo dos nctnaes, 
l:tzcndo-~o a rrúucção ú, medida qne Yagaeem os log-:~res. 

Art. 7\1. O,; cniTf'lnro.; matt·icHla•lo;; JHt .Jnn!a Commet·cial 
(:~.rt. I?.§ 1". d" •lec!'rto n. GQI\ d() 1~1 do julho ele 18\JO) reunir
se-hão todo . .; os allllOS c cll·gL'I'iío dentre ~i, por escrutínio e maiori1l 
absoluta de snll't•agio,;, uma Camar;~ Syndical composta diJ um 
;:yndico o cinco membros. 
· ,\rt. tiO. Da eleição lavrar-sr-h1t nnn acb em livro para esse 

lim dt~stin:ul•1 o ddla ~c extrahiriíu r:ópia~ ;,utlwnticwlas, que ~er·iio 
enviada,; no :\Iinbtro LLl Fazend:~ u ú .Jnnt:t Commcrcbl. 

Al't. ~I. O:; eort'tl!ot·c,; nftn ,.;oJ podol':to romlir· nxtraor•linal'ia
J!Ientt', a n:ío ser por conYocaçiio Ú<'· C;tmara SyJH!ical. 

Al't. ~2. (}f; corrctoi·es poú<~l'iio solicitar a. convocação de uma 
aohuiuhlóa g-eral para delilJemr sohre caso urgente e de justiti
eatla. gravida1lc occnrreotc no fnncciunamento d:t. Bols1t c com 
relol'eueia á cotação !<los cursos <los titulos, dns especies e dos 
eamiJins. 

o pPdirlo do eon vocação deve ser t':1rimtlndo por csc!'ipto e :ts
"ig-n;"f,, Jl"l' rluns corr·etore,- em CXI'I'cieio activo •la. pmfis,.;iio. 

Ar·t. ~:;. A ""scn!hlea g-•·ral constituir-se-Ita, com a maiorh 
absoluta dos corretores " serit pre~i.tida pelo ;;ynctico; as sna,; 
deJibei·:IÇile;; constarão de actns htv1·ada5 em livro proprio con .. 
tiado à gnarda d 1 Cmnar,t Symlical ; servirá. de secretario da 
reunião o co!Teto!' '!110 o syudico rlesígnar. As actas serão assi-
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gnadas por todos os corretores presentes, não sendo permissível 
rlelegaçiio para este 11m. 

Art. 84. A Camnr.aSyndical servirá por nm anno, mas os seus 
m.~mbros poderão sm· reeleito$. Será presidida pelo synrlico quo 
rlosignal'h o secretario, dentre os membros rht Camara. 

,\rt. 85. A nenhum corretor é licito eximir-se rle ser membro 
rb CanHtr<t Syndic:.l, salvo por molestht grave e continuada, 
provaria perante o 1\linistro ria Fazenrht e, no caso de reeleição, 
an tos tio rler:onirlo um anuo entt'e a antecerlonte c a nova no
uwação. 

O r•orrotor r]ne recu~ar o cargo rle memhro da Canmra Synrlical, 
fr'n·a rl!;-; rlous casos acima rel'eridos, pagará unm multa de um 
r:nnto do róis, e si. notitiearlo para que SÍJ'Va o eai'I,!'O por portaria 
rio Ministro rh Fazenda, continuar <t recusar-se, seril. rlestituido 
do otlicio. 

Art. 86. A Camara Syndical porlerá deliberar, sempt·e que se 
achar presente metade e mais um dos seus membros ; os negocios 
serão deeididos por maioria absoluta de votos presentes ; no caso 
de empate o presidente terá o voto de qualidade. 

Das deliberações deverão ser lavradas actas em livro aberto, 
numerado e rubricrtdo p•1lo presidente da Junta Commercial e de
vidmnente sellado. As actas ~terão assignar:las por todos os mem
bros da Camara Syndical, que houverem tomado parte na sessão. 

Art. 87. São attribuições da Camnra Syndical : 
a) vdar para que os corretores se contenham nos limites de 

sua;; funcçõcs leg-aes, podendo orrlenar-lltes a apresentação dos 
seus livros e prescrP.ver-lhes todas ns medirias de precaução que 
julgaJ' neceRI'!arirts; 

IJ) infligir censm·n, aoil actos dos eot'retores, quando it·J·egu
lnms. e, Hogunrlo a g-r" v idade c.lo caso, interc.lizeJ·-lheR a entt'ada 
11a Bolsa dm·antc um prazo não excedente c.le trinta dias, suspen
di11-os por igual tempo c rept'esentar ao Ministro da F;~zonrla 
sohre a ronvcniencia da destituição ; 

c) Hscalisar rtuc ne:Jlmm individuo, sem titulo legal, exerça 
as t'uncções de corretor, promovendo contra os in fractores, pelos 
meios competente~, a applicação das penns rln a!'t. 28 deste rle
ereto ; 

ri) d.~eirlit' as contestações rp1e se suscit'lreni enti·e os corrtltorPs 
relativamente ao cxcrcieio du SlHIS f'unc<;ões, eom recm·,;o p;n·a n 
Ministro da Fazenda; 

c) propor ao 1\Iinistro da Fazenda as medidas, que julgar conve
nientes pam regnlarisação das fnncções dos corretot'OS, da 
marcha das operações tia Bolsa e ria fixação das cotar;ões dos títu
los e dos camuios; 

f) cotar on tixar 11iariamente, ainda quando se não tenha re
unido a metade e mais um de seus membro,;, e, á vista dos votos 
1le todos Od corretor·e~, o preço dos c:nnbios, fnnrlos publicos e ttie
tnes preciosos. 

Art. 88 •. \:; penas disciplinares serão impostas por deliberação 
da maioria da Camara Syndica.l e ouvido pt'eviamente o conetor 
accusado. 
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Art. 89. Ao syndico compete: 
a) representar a Camara syndical e a corporação dos corre

tores perante o Governo, as autoridades constituídas e em 
juizo· 
· b) )•residir as reuniões 1la Uamam Symlical, dirig!r a discussão, 
apurar ns rleliberações e Yotar cnt ultimo lo f::"<~ I' c pam desempate 
no caso de set· uccessario ; 

c) executar a,; deliberações da Camara Syndical; 
d) {H'omovel' reuniões diarias tht Carnara SynLlical para vet'i

ficação do resulta1lo das operaç.ões, determinação 1!0 curso do 
cnmhio c cotação dos fundos, e valores negociados pelos corre
tere,;; 

e) tlscalisat• a e,;ct•ipturao;ão do livro rlos preços cot'l'.:Jntes em 
quo deverão ser regbtl'ado:; o:> uoletins apresentados pelos cor-re
tores, nos quaes esti ,·e rem menciona, las as propostas e transacções 
qno se houverem realisado e tiverem sirlo insct·iptas nas notas 
allixadas no recinto da Bolsa ; 

O assignar e remetter ao 1\linbtro da Fazenda e á Junta. 
Commercial o boletim da cotação cambial. 

CAPITULO IV 

AUXILIARE~ IJOS COltltETORES, CO~DIIS~Ão I~ IMPOS!Ç.\0 IIE 
IIITJLTAS 

Art. !lO. Aos corrdorcs de fun1los ,j pur·mittitlo te1·em como 
auxiliare~ prcpo:-tos seus, nomeado,;, ~ob in,licaçãn dos llleSIIIOS 
CO!'l'etol'CS, pela Ca lllitl'it syndit•al. 

Taes preposto<> devem re1mi1· o,; rc•tni~it"s oxigi<lo' no art. 2" 
•leste •lecr .. to pam o ollicio de corrdor . 

. \rt. ~ll. O,; auxiliares 011 prepo,.;tos elos ·~orrctores f'iio consi
tlm·a•los mawlntar-io:; logacs <lo.-; me,; mos para os e!l"oitos: 

n) de praticarem todos os acto~ de que forem encarregados 
pelos cot'l'etm·es e attinente,; ao ollicio, menos os de negociar;ões 
da competencia dos corretores, laiH;amento 1lesses actos no ca
derno manual n no protocollo e exfH31liçiio ,[e certidões dos ass.,n .. 
tos lavrados nos me~mos livros, estando o cotTctol' em exer
cício; 

b) substituir o corretor nus seus imi•e11imentos por molestia, 
salva a disposição do art. 26; neste caso tem o preposto compe
tencia para pra.ticar todos os actos do ofllcio de corretor. 

A1·t. 92. o~ corretores respowlem so!idarianwnte por seus pre
postos. 

Para sua seg-urança poderão cxigi1·, no acto da proposta para a 
JJOillo:«;iio, qne o auxiliar entro p:wa o l'undo tle !!'arantia tle que 
t:·ata o art. 7" deste decrdo com qnantia ig-n~ll á metade da 
prn,;taçiío Jos COI'l'etoro,;. 

A1·t. \:13. Os pt·epostos dos corretol'es podem se!' suspensos e 
destituídos ad nutttm pela Camara Syndical. 
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Art. 94. Os corretores, nas negociações que realisarem, per
ceberão como remuneração a commissão que for est.~belecida em 
decreto referendado pelo Ministro da Fazenda, expedido sob in
formação da Camara SyndiGal. 

Emquanto não for promulgado o decreto, regularão para a per
cepção da corretagem o art. 30 do decreto n. 806 de 26 de julho 
de 1851 e o art. 1", parte final, do decreto n. 2800 de 5 de junho 
lle 1861. 

Art. 95. As multas estabelecidas neste decreto serão im
postas administrativamente pela Camara Syndical, com recurso 
para o Ministro da Fazenda. 

Pnragrapho nnico. O recurso terá eifeito suspensivo, deverá 
ser interjJosto dentro de cinco dias, a contar da notificação pelo 
syndico, e serit deci<li,Jo dentro de quinze dias. 

Art. 9G. O producto das multas será recolhido ao Thesouro 
como renda da União. 

Art. 97. Estas multas serão cobradas executivamente, pelo 
mesmo modo estabelecido para a cobrança da divida activa da 
Fazenda Publica. 

TITULO li 

DAS OPERAÇÕES 

CAPITULO I 

A llOL~A. NEGOCIAÇÕES DE FUNDOS PUBf,ICOS: ] 0 Á VISTA; ?" A 
l'l~AZO : a) CO~l TRANSFERENCIA REAL, b) I,IQUIDADAS POR 
PRESTAÇÃO DE DIFFERENÇA DAS COTAÇÕES, c) A PRE!II:IO, 
d) FIRMB;s. LIQUIDAÇÃO GERAL DAS OPERAÇÕES. OPERAÇÕES POlt 
ORDEIII JUDICIAL 

Art. 98. A Bolsa é o logar, no salão da Praça do Commercio, 
destinado ás operações de compra e venda de titulos publicos, de 
acções de bancos e companhias, de valores commerciaes e de 
metaes preciosos. 

Art. 99. Só aos corretores de fundos é permittido o accesso 
dentro da büaustrada da Bolsa. 

Art. 100. A' Camara Syndical compete tornar effectiva a dis
posição do artigo antecedente, vedando ás pessoas extranhas 
á classe dos corretores de fundos o ingresso no logar reservado 
á Bolsa, em qn:o nto esta funccionar. 

Art. 101. Fora do log-a.r especi-d e das horas rlesignadas no 
regiruento in.erno dos corretores é prohil>i'h qualquer reuuião, 
quer composttt de corretores de fundos, quer de pessoas extranhas 
ft profissão, para effectuar operações de Bolsa. 

Poder Executivo 1893 
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Art. 102. A violaçiío desta di::posiç,'io sujeitará os corretores 
a multa de 500$ a 1:000$ impost<t pela Camara Syndical e á sus
pensão por trinta dias, na reinciriencia. 

O$ extranhos á profissão incorrerão na disposição do art. 224 
do Codig-n Penal. 

Art. 103. Os corretores de fundos puhlicos reunir-se-hão na 
Bolsa á hora marcada no regimento interno e immediatali:ente 
comet;arão a propôr em alta voz as transacções que rlesejarem 
effectuar, determinando as condições em que devam ser baseadas. 

Art. 1(14. Logo que qualquer corretor aeceit:1r a pt•oposta e as 
conuições da negociação. reputar-se-ha fechada a transacção. Os 
corretores a inscreverão em seus cadernos nwnuaes e, acto con
tinuo, trocarão entre si um me,;w;·andmn assignndo em que 
estejam consignadas todas as comliçõPs da operação que acabarem 
de effectuar. 

Art. 105. A operação ultimr11la será immediatamente inscripta 
em uma taboa collocada pt·oxima a Bolsa e em logar visível 
para torlos. 

Art. 106. O corretor, comquanto não obrig11rlo a declarar 
a quantidade totnl dos titulo~ t1 valores que tenha de negociar, 
deverá lletenninar o nmz1ero, quo se proponha a comprar e 
vender. 

Art. 107. Encerrados os tJ'a\ alhos da Bolsa, renuir-se-hão a 
Camnra Syndic11l e os corretores em lagar d''slgnado no regi
mento, pnra procederem a lixação dn curso do cambio e da cota
ção dos fun1los e valores negociarlu:-, taxamlu os limites maximo 
e mínimo. 

Art. 108. Pnra determinação do curso <lo cambio e rlos valo
res, a que se refere o artigo antecedente, apresentarão os cor
retores à Camara Syndical holetins pol' elles assig-nados con
tendo as notas correspon,lentes ás trausacçõ::s etrectuadas nesse 
dia, com menção dos limites maximo e mínimo das cotações. 

Art. I 09. Com os elementos fornecidos pelos IJolotins dos cot·
retores, r1ne serão registrados em li no proprio, verilicará :\ 
Camam o resultado drts oper:1ções do 11ia e lixaril, de modo defi
nitivo, o curso do cambio e da cotaçih rios títulos e ntlores nego
ciados. 

Art. 110. Em livro propz·io se lanarú, em l'órma rle termo, a 
deliiJeração da Camara Syndica I e se expedirú, 1le eon formidade 
com e lia, o boletim da cotação olllcial e do curso do eam lJio. 

Deste boletim serão enviarbs c,·lpias, authenticadm; pelo Syn
,Jico, ao Ministro lla Fazenda e ao,; presidentes da Associação e 
.Junta Commerciaes. 

Art. 111. Os titulas de emprestimos extrangeiros só poderão 
ser cotados na Bolsa mediante autorisnção do Ministro da Fa
zenrla, concedida sob in lhrmaçfio da C:1mara Svndienl. 

Art. }12 .. Os títulos ,Je cmprezns nacionues e extrangeiras 
sel··o-ltao somente com con,.cntlmctlto da Cmr.ar<t Synrlical. 

E.;ta resplmdera civilmente pPlos prejuízos resultantes da 
admi~são á cotnção rlc títulos e :1cções de associações illeooal
mente constituirias, ou que nilo tenham rcnlisado o capital~xi. 
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gido na lei reguladora do a.nonymato para que as suas acções 
sejam negociaveis, e de sociedades sem existencia real e 
actividade effectiva, mas apenas organisadas no intuito de tentar 
:1 negociação de títulos e a exploração de opct·ação sobre os 
mesmos. 

Art. 113. A Camam Syndical fará inserir no !Joletim de que 
trnta o art. 108 os valores admittidos ate então á cotação e 
os que o forem desse dia em diante. 

As apolices da divida publica federal figurarão sempre no 
boletim. 

Art. ll4. A venda de titulos ao portador reputa-se perfeita 
com a tradição dos títulos pelo corretor vendedor ao corretor 
comprador, ou pela escripturação dos vabres nos livros daquelle 
em nome deste. 

Art. 115. A dos títulos nominativos não se opéra pelo só facto 
da transferencht real (ao comprador) ou á ordem (ao corretor 
do comprador) nos livros da sociedade emissora das acções, 
mas dependem do pagamento do preço e da ell'ectiva tradição 
dos titulos. 

Para'.!Tapho uni co. A transferencia ele títulos nominativos 
poderá ser feita nos escriptorios dos corretores em termo 
avuho, conforme modelo que expedirá a Camara Synr:lical. A 
tt·ansfel'encia tora lognr à vista lle certificado fomecido pela 
sociedade emissora dos titulo~. no qual se declare que a pessoa e 
legitima possuirl< r,t dos mesmos. 

A' vista do termo, o comprador mandará averbar em seu nome 
os titulos nos liVI'os da companhia. 

,\rt. 116. O tempo em que devem ser liquiditdas as operações 
it vi<>ta dos titn!Gs no portador e dos no1uinativos - será lixado 
no regimento interno. 

"\1·t. 117. O corretor tem o direito de exigir, antes de ex
ccutaJ· a tmnsr•c.)lo, que o committeute lhe forneça os títulos a 
n"gociar ou os l'uwlos precisos para a operação. 

,\rt. 118. Si o committente não fornecer os titulas ou os 
ftmlo::, para ser ultimada a opemção jit pactuada pelo corretor, 
•lcnm1 este notitlcal-o, por carta registrada, para titzel-o dentro 
de !8 horas, que deconeri"io thL expedição Lia c~n'ta, verilicada pelo 
conhecin;onto •l•> 1·egistro, avisando o committente do quo U•J 
ca~o do omissão se executará " operação por sua cllnta e risco . 

• \l't. 119. Deixando o committente de pt·oporcionar ao conetor 
os meios tle fazer eifcctiva a operação no prazo fixado, passara 
o corretor a Vellller os titulos que houver adquirido e pagara, 
com o producto, o preço da compra, ou a'lquirira os títulos cuja 
cornpt•a houvet· convencionado. 

Parag;t·:• pho unico. ~:m qualquet· destas hypotheses respondera 
o comnnttente pela dlifürença que, com a demora da operação, 
haja occorrido na cotação dos títulos. A acçi"io executiva é o 
mei? J nrlichl de apuraç~o dos direitos e da responsabilidade pro
vo mentes destas llJsposJções. 

,\ rt. 120. As operações da Bol~a serão liquitlavei:-; em tempo 
tlivol'so tlarpwllu em •Jne forem contractadas. 
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:\rt. 1~1. As liquidações porlerão, na hypothese tlo al'tig-o an
te:~r·tlentr•, set' realbarbs pela e:rectiva entrngtt dos títulos e 
pag· I!IIO!lto dos pt'cçus, 011 !pel:t pl'o~tar;fio Lh rli[<)I'"ilÇ<~ L'lltre a 
cotiu:iin da data d" con!mdr) e ''da ''pol'a ri-: ll']Uidnçfio. São 
nxet• 1jtnarla:-; rle~ta di-~po . ...:.iç:lq a.:. (JI+'l'ti','J-í;~:-; ...;~·1·:·,~ lett·.\" d!~ l':llllhio, 
'l'IC ;ÚJIJ01llrJ snrã11 lirp.tirl:t\'r:i .. ; prl\.! <'iill'fJ{-!n ,[l'ectint du~ titnl"~· 

"~l t. 12~. () ti'lll\l<l [r;r)! :: \irpur[IÇii.ll da:; IIU.rW!ar.;Õ::,; li ('!':tZO 

01<)l':t tix;:do 110 t·w_:-i;rJ ll 1n iut._:I'lln, n:<o ['<ldrmdo excl•der do lim 
dp llll'Z seg-ni1Jtn :: ;·•··ll · eu! qll•J lto:n·et't'lll si lo lljnst:uln;.:, 
O pt·azo Jlill'<t a li•tni i ".·:in rl·,c "\"'t':l<;.-"·s ''" e:tmhio mio t•odet'~L 
•·xe··•ler de 1:) di:~s . 

. \ri. 1'!:1. :\as !ll':.!Oeiaç·:í.•s :: p!'ilZu lirpti:\aveis poe pr<3Sl:iç·:ío rtt 
dii\'l•l':•:H;·t, lel!t" r'OI'I'<Jl•Jt', c.•:!I·._H·:tt<J o pt·,cnito do art. GS deste 
d<;l:t·d·•, int ·ira ,.,,~1''-''i<':<hi.i I ,.J ~ pl'la e!leetil-.t ex<:cuçilo <la 
op·•r:t~':tl\. 

l'<ll'<;..:Tapho unic ·. l'(•r.,nte. 1J eo!llr·littentc, respon•ie com a sua 
tian<:a; para Clrlll o outt-c' cot'l\'[•Jt·. com o r·umlo da garantia. 

A li,JiliLl ll,'ilO, e:n 11111 1· LJl.ltl'u <·ao'-'• ü L·iL< !' ·la c..,npr·a Syn
Ll i··:tl . 

. \ l't. 124. o cnt't'r•tor Iom o <1 i rei to rl'l cxi.a-il' r\o co:nmi ttcntc, 
na~ n<·~·ocia•~ões a pt'<IZO, wna :.,:·tranti:t. de~tiwt:la a pôl-o a 
:tht'i!.!·o da Ílll'>Oltt<W lid:éd(), nn d:• Íll~OI\':tiJi\i•J:~d<J do lllCSlllO C'Olll-
llli tinnf J_l. ' 

.\rt. ll3. ,\ 1-nra:tt':t p~'rlc ,•nu,:i:;tir em ·:;do!··~~ <>U em 
<linh<·it''l; ,[,•ve cun~h l' ,],. </. •crurt<'tlto t•sc·t·ipto pelo p:u~ho <lo 
CO!Illll!ltun!.•:, eoutl·ndo dech:-:u.;·in d<J quo o dinheiro ou os valo
res ~:!,o eonsig-nados rt pr'<l'l'!n o e<.•n·dot· " cuiJ:•rto do-; ri -co:; da 
opur;rt;Z'w u das LlilJ'.:rctH;•-.; da <'r>ta<;:í<J <lo~ titulo-.;, e n,ntori~anr\o o 
cotTl'tul' a vendl'l' <.·ste . .; p:: t·;r li•JIIÍ<hção da operaçilo, no caso 
d<' omi:;;iío pnr parte rio eomlnitlnute. 

Al't. Uli. ,\s divllrsa~ op:·nr;<íes cffPctu:trlas pelo corr;:rtor, 
por Ol'U•'Ill rle nm ute~m,,c,nntnittellte, são liquidaveis por com
p~lns:tr;;ío <Jlll dinllr~it'<J on o:n t itul<H :h m<~,:m:t especie, conforme 
h<~a\·cr ~ido accor<hdo. 

Art. U7. As opcl'ilçõos rJalis:vlns po!' mais de um corretor, 
e por m·,Jerrl e c"nta de um un m•i~ cornmittl•ntes, potlern ser, do 
mestun mo:lo do artig-o anteeer!ente. li'll'.irladas poe eompens:t
r;:io. si u,; inl:•t'<};,;mlo~ nb.;" e1•1l\·i ·t·mn . 

. \.l't. 1'!8. ,\' Ca:11:1 r·a Syn.\htl ··tHllJHJte dar in,;trucções; pa!'a 
as li pti<l.~<;õJ:> Ll13 '!IW tt·.tt.am o.,; :trti;;o~ autececlJntcs, de accorJo 
com o~ em·so;; cotttrl o.-;, 

Estes s~'t-viriio de b.t~•3 p:tt'<L estahdé'Jr.:et'-S\3 o curso uniforme 
p:tra b<JS liquid:•çürJS. 

Ar·t. 129. A opcl'açiio a p1·aw pr) In ser feit:t com a f:teulrlarle 
du d··sisteneh Jl"l' p:t!'l<J d<> ·~o rtrnittent·'· mc•lianie o aba·JrJono 
'"' llilln qna:1ti:t eonvctJCiqnada o r.ag.t como premio de inde
Jll!li,;:~ç_.í0<h re:db:11;:ío rio cuntt•;~,·ttl-

.\.rt. 130. O pt'<Jmio ,j e~tipnlad<J s:•ltt•e o valot• •ln carh titn\o 
o 11:l.o illlp)rlc ljllC o cotTet<Jl' oxijr1. :t. pr·est:il;fio 1la gat•:tntia rla 
oper,tçilo, a que Sll retere o art. t:!:! na hypothe5e Je consoli
tlação. 
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Art. 131. O reg-imento interno fix::trá a época. em f)Ue deve
rão ser feitas as 1leclaraçõcs de abandono o lo premio e de eonlir·
mação da oper;lção. 

A !'alta do ok·claração mt época precisa importnrá a c"nso
lirlação rla opPração !l a re,;ponsaltilidadc dt• conunitknte pela 
liqi!Ífla~'ão da me~m:., a r11::d lic:q·à sujeita" toda:; as 1 c~'l'i1S d:1s 
n e_~oc~i:H:õ~s fi t·tues. 

,\.J't. t:i2. Em todns ns operaçõr~s :1 prazo o compr:1rlor tnm o 
dit·eito de •':;igir :L entrcl!:t dos valllr·es ll· goebli!O~, ]'Oi' anto!
eip:~ç:io, bto ó, anks ch époc:~ lixa•la p:1.l'a :1 u:;ct'n<;iio da 
tJ'tlll:)HCI':.\0. 

Al't. ·1:)3. (),;descontos porlem ter· Jn~r:or, qncr nos contracto~ 
fiJ·mes, f]Uet• nos t'eitcs a premio, c dão logar a Jiquül:lçõ•~~ 
anteciprlllas rl;1s oprTiiÇÕ8S. 

Taes liqnida•;õcs serão regulada~ no rcginwnto i:ltcrno •los 
C•Jl't'dores . 

. \rt. 1::34. E' prohiuido o desconto nas oper;1ções drl report. 
,\rt. 1:!5. N:<s nr·gociaçües a prazo a liqui<l:l<iii" •hs op,r;~r,·õr•> 

:•IJ'<•ct:l " respou,;al.i!idarle dos cntTCtOl'(•.-; cntr" si c pal'a CO!Il 

sons cliente~, nos termos do art. GH. 
,\J'l. 1:~6. ;\" t:amara Syn<iical cotJI[Ptn prov•ll' ú lirpti:ln<;iio 

ceJJtt•al das O].ieJ':\Ç'ÕP.~ •los conetores dn conl'ul'lllidadn <·o:u • •s 
pr.Jecitos U•> n·~·inwnto interno, t'az"n•lo :1pnr;~r· fll!t dinheiro 111t 
em títulos'"; ,;rdolos, ']IH' ~er;\., p:1go,; po:· s )li inhrm•··lio . 

. \rt. t:n. (Junudo algum coJTr>t<•r houver· ,;ir lo CJll::H·r·•~ID11lo dn 
l)fncr•dnr ú Vt'lldr! de v;dore.,; negor:i:t v eis n:1 Hub:>, pol' ur<I<•Jll 
do juiz compo:'t<·nb e p:1r.: e.x<~cuç:'lu de sentença ]H oter·ida r· I! I 
juizo contt":Hlidol'in, nn de aclo de ,Ílli i,;olir:r;iio v"lnu1:<t·in, seJ':\ a 
Jl:•:~·oci:~cfio :tlllllll!l;~::da ]'<•!' 11\<.'ÍO d<) ;o \'Í~O Oll I di[:!] 11 /li~aoJo 1\!J 

l'<.:ci 11 to •b Uols:l. 
A1·t. I:iS. Ncst:: :o viso far-se-hn menr;ão <lo:- títulos ~. tW.é'n

ei:q· e de sna f)nant'd;;Lle. ,:a deeisão dojniz fJU<: ll<•nvor ortlen:•do 
a. ll<~goehção c d<J nome <lo cotTetor della incJJrnbi<!o. 

ill't. J::9. ( IS va\11\'0S <[118 niio tiver'O''I SÍI[O :tdrnittidO~ it 
cot~çi'io, nos teJ'Jlt"s do nrt. 111, sel'ão Yewlidos em leilão soh a 
!'cf:ponsabilid:dc do C!nTetor o mediante ns form:d idades c~ tal"'
),;eiuns no, re!~imento interno . 

. \rt. I41l. ·.\ Ca•rt:>ra S.\·n.lier~l púolo J'es"h·,.,· qne S<J f•l('' em 
lnilão a. V8n•l:t •lcl títulos adnJitthlo,; á cntaç<io, sempre qun '':sla 
niio se der·, pnr lalt' d0 Iwgoci<~<:Õr'S d'" tnes valor·e", ou peht 
occm·J•encia de qua !quer circumstanei:•. qnc t<<l'llu pt'l'j 111lJCial 
:lrjuclle meio rlc transfer·encia. 

Art. 141. A vemht dos títulos, que se aclmrem no c:1so tio 
aJ"t. 33 do dec!'eto n. 434 de 4 de j ullro de 1891, será levad:t a 
ctreito pelo mo•lo e~bbelecido nos arti.:.;os antecerlcmtes. 

Art. 142. A Camnra. Syndical OJ'ganisa.rú, rl1~ntro de tlous 
lllf'ZCS da pnblieação •leste decreto, um r<'gimento iutemo, qne 
ficari1 sendo p:tl'te int··gr:mtc deste ado c no qu:ll ~er:io t•:•:rn
l:~dos. de mo• lo prcci;.;o, torto..; os factos refm'c:J t":-; it or~anis:H;ilo 
A ao funccionamento ria norporaçãu •los cor·r· ·t!)re.> o da Catnil J'.l 
Syntlical, e todas as operações da Bolm. 
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CAPITULO li 

NEGOCIAÇÕES DE LETRAS DE CAMBIO E DE ESPECIES :.IRTALLlCAS. 
COTAÇ:Í.O DOS ltES!'EC:TlYOS CUllSOS 

.\rt. 1-t:l. As nco·ocin,·õos soln·" llltrn~; de c:l:nlJio, qnan•lo 
n, pr::tzo, não produ~iriio · ell'··ito pano lir11 <le S•Jl'0lll apurada~ 
em Juizo, e serem o'Jjeeto "'~ cotação, si não puderem ser· 
('l'Ovallas por ccrti•lão extrahirla do; livros dos cot·retorc;; e que 
taça menção das d8claraçõe~ a <Jlle se r8fcre o art. 56 rleste 
decreto. 

Art. 144. As negoci:tções rle especies metallicas provar-se-hão 
por meio de certidões extraltidas dos livros dos corretores- que 
rleem indicaÇ'.ão da quantida•Je, natm·cz1 e pr·eço Lias especies. 

Art. 145. Os estabele(!imento3 !Jancarios, que negociarem sobre 
cambio, são ollri!!ados a, remettcr rli:l!'i:tmente ao syndico o 
resultado •las operações de balciio snut·e letras Lle camllio, com 
dechrações das taxas a que tiverem opemdo. 

Art. 146. A falta tle cnmp,·innnto <h;,;h obl'igação sujeitarit os 
bll.ncos nacionaes à mnlt:t ,i<J einr•o a dez contos de réis c os ex
trangeiros a ser-llw,; cassada a antot·isaçiio para funecionarem 
em qualqne1' pr·nça. da Republiea. 

Art. 147. As operaçõe~ rc:tlis;l'i:~s prlos bancos e pelos cor
retores servirão <h elemento p:mt <t lixaçiio do curs'l oficial 
do cambio pela Cam:n•a Syndieal. 

Art. 148 .• ~ cotação il. l'istn, IJIHllllo não se •lerem trans
acções nesta conformidade, serú. a lixada para ns operações a 
90 dias, com •le<lncção de 1/-L 

Art. H9. A Camara Svn•li•~al, aiürn do.; !Joletin,; r! ia rios tio curso 
ollicial do camldo, funri,.s ]'llhli•"l~ <J e~peci'!S metallicas, remet
t.er<tmens:tlmelll•l :1o ?-!irli>t1·o da F:1zenda nrn 'llladrn do movi
nwnt" <h Boba. C<llll lix;~<;i'in •b1 Jnúdia do-; cm·.-.:o.-; C•Jt:Hlo-;. 

Art. l:JO. ,\ C llllll'a Syndical <i resp illSa\·el (l<Jia exactidãrJ dos 
pPeços cotados 110 lll8J'Ca•h de c t:lll,in o de frmdos publico~. 

A f<tlta de exacção na cot<t<;fio a c 1 IT<Jt<t para os memuros da 
referida Camara a incursiio no crime <le tillsirlade, a perda da 
totalidade da fiança c a destituição. 

Art. 151. Si o ert·o da Cama1·a Svmlical for devido il. inexactidão 
das notas dos corretores ou elos· bancos - incorreriío o> corre
tores nas referidas penas- e os b:wcos na multa ou cassação da 
autorisação para fnnccionarem de rtue trata o art. 144, segundo 
forem nacionnes ou extrangeil·o:;. 

Art. 152. gste preceito tem applicação á cobçií'j do preço tlts 
especie5 metallicas. 

Art. 15:L Depoi~ ria tlxação do boletim da cotação nenhuma 
altera<;ão póde Sei' nelle feit:1,- aind<L rtne no intnito de rocti
licn r :t cotação. 

E' licito, porém, t'eetilicat• o IJnletim para o ofl'eito nnico do 
completai-o, incluindo fullilos, cuja t'Otar;ilo não tiver :'liuo men
cionada por omissão involuntaria. 
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Art. 154. A cotação official do cambio determinara o curso 
authentlco do mesmo, e será lixada de accordo com as instru
cções do regimento interno dos corretores ; della sera expedido 
boletim peta camara. Syndical, o qual será registrado no livro 
competente pelo secretario da mesma Camara. 

Art. 155. A' Camara Syndical da Capitttl Federal serão enviadas 
de todas as praç,ts commerciaes da Republica communic,,ções 
telegru.phicas das taxas cambiaes do dia. A Cam:tra Symlical 
organisat'á com estes darlos um boletim central d:t cotação cam
bial ela Republica no referido dia e com os limites m.tximo e 
mínimo de c<ul.t praça. 

Art. 156. O presente decreto será submettido á approvação 
do Congresso Nacional, em su~t primeira sessão, Ill\ parte que 
excede as faculdades do Poder Executivo. 

Art. 157. Fic<tm revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 20 de abril de 1893.- Ser:redello Corrêa. 

DECRETO N. 1300- DB 20 DF! ABRIL DR 1R9:3 

Ahre um credito extrnordin:trio de 400:000$000 :i. verba-· Pensionistas- do§ 5J 
<lo art. 7o da lei n. f2ô H, de 21 ele novembro de lR\J2. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Attendendo :'t insufficiencia, reconhecida pelo Thesouro Federal, 

da verba de 2.533:007$, consigmvla na lei n. 120 B, de 21 de 
novembro de 1892, sob a rubrica - Pensionistas - do re~pectivo 
art. 7°, n. 5, ptra as despezas no actual exercício com o abono 
rle meios soldos, montepios e pensões ás famílias •los officiaes do 
Exercito, cot·po •la Artn 11la e classes anne:ms, de accordo com a 
propCJsta do Mittisterio da Fttz•m<la, que somente contemplou 
o augmento occor·rirlo até março •lo mesm·J anno, sem contar 
talvez com o resultante do decreto n. 475 de 11 de junho de 
1890, qne concedeu meio soldo as viuvas e orphãos dos otflciaes 
da Armada e classes annexas e o de n. 695 de 28 de ago4o do 
mesmo anuo, que creou o montepio para as familias dos offi.ciaes 
do Exercito, e assim : 

Considerando que, comquanto não sejam ainda decorridos nove 
mezes do exercício, como exige o art. 20, § 1", da lei n. 3140 de 
30 de outubro de l 382, é indispensavel reforçar aquella. verba 
atim de não serem suspensos o.; beneticios que os poderes publicos, 
convictos de cumprir dever imperioso, solemnemente compro
metterarn-se rle prestar a orphãos, viuvas, filhas e mães dos 
lhllecHos servidores da p:ttria, que se impoem aos maiores sa
crifi~ios as~im na r••z como na gner'!'a; 

Consi,leranrlo quCJ a stricta ob-;ervancia da a!lurlirh disposição 
da supradita lei n. 3140 não póde ter applicação aos casos, como 



360 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

o vertente, de despezas que sobreveem fatalmente e não podem 
ser adiadas, sob pena de justas queixas dos prejudicados contra 
o ohstaculo, embora temporario, lemntado á ~tfectividarle das 
garantias que lhes competem, assegurarias pelo legisladot· com 
o tlm de attenuar-lhes o infortunio ; 

Considerando, finalmeut•', que ao Governo cumpre prover o 
Thesonro dos meio;; de attender aos direitos adquiridos e reconhe
cidos das f•• mil ias dos officiaes do Exercito, corpo da Al'mada e 
das classes annexas em relação ao pagamento do meio soldo, 
montepio e pensões de conformi· lade com a legislação em vigor, 
a cujo e~;Jpirito de ,inst!ça c p!'cvdcncia ncnhmmt razão ponderos·t 
póde ser opposta : 

Resol v c, ~oh SU't responsabiliclarle. abrir um credito extrnordi
nario da i~n~ortancia d~ quatrocentos contos de réis (400:000$) 
à verba orçamentaria acima in•li·~:1da, para occorrer ils despezas 
proprias, já vcritic:lllas e a verificar-se no corrente exercir!io, 
até ú resolução do Congresso, ao qnal, em sua proxima reunião, 
scrú submettido o pre:>entc acto. 

Capital Federal, 20 de abril de 1893, 5° da Repnblica. 

FLORlA:"O PEIXOTO. 

Ser:oedello Corrêa. 

DECRÉTO No 1361 - DE 20 DE ABRIL DE 1893 

.\pprova. com aller:v:.0e~ os estrttutfJS dn Hn.ncn Hypothecarin (In Hrnzll. 

O Vice-Prcsirlente da Rcpublica dos Estados Uni· los do Brazil : 
Attemlenrlo ao fJUC requereu o Banco Hypothecario do Brazil, 

resolve approvar, com as alteraçüe:; abnixo intlicat!ns, os estatu
tos do mesmo banco : 

Art. 1,• paragrapho unico- Supprima-se . 
.Art. 5,•- Dig-a-se:- O capital nominal do Banco Hypothe

c,ario será de 8.000:000$ em 40.000 acções nominativa~ de 200$ 
cada uma, sendo considerado re,disatlo 4.000:000$ ou 50"/ .. sobre 
cada uma acção. 

§ 1,•-Para os e:treitos deste artigo, a directoria devera receber 
em pagamento das dividas do banco as proprias acções. 

§ 2,•- Sem o exacto cumprimento deste artigo, o banco não 
poderá cmittir letras hypothecarias concedidas pelo presente 
decreto. 

Art. 8,•- Supprima-se. 
Art. 9,•- Diga-se:-Quando o accionista não effectuar as en

tradas no prazo estipulado, cabe ao banco, salvo a sua acção de 
pagamento contra os subscriptores e cessionarios, o direito de 
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fazer vender em leilão as acções, por conta e risco do seu dono, 
a cotação do di:l, Lhpois de notificado o accionista, mediante uma 
intimação judicial, public1ld:t por dez ve?.es, dur;1nte um mez, 
em du!ls folhas, das de maior circulação, na séd·1 do banco. 

Paragrapho unico -Qmtn•lo a venda não se etfoctu:u· por· falta 
de compra<lores, o banco poderit dPdarar perdida a acçiio e apro
priar-se das entl'adas feitas, 011 exercer contm o snl •StTiptor e o,; 
cessionnrios os direitos derivados de sua r:,sponsahilidnde . 

.Art. I O. -A•'crescente-se: Para;..:ra pilo unico. ,\ls acçõ·)S serão 
todas nominativas. 

Art. 13 - Suppl'imam-se as palavras- com a moditiertção •le 
que trat:1 o paragrapl10 unico do al't. Jo dos presentes estatutos. 

Art. lô - Supprima-se. 
Art. 18 ~ Snppl'ima-se. 
Art. 19-Snpprimam-se as pahtvr:1s- decreto n. 612 <le 31 de 

julho de 1890. 
Art. 27-Depois d.ts palavras- sendo, porém, a emissão <las 

letr<IS hypotheearias- accrescentc-se :- somente. 
Art. 29- J•epoi,; das palavras- c:opital social- accre;;ccn

te-se : - etfectivamento. 
Art. 32 - Accto,~scente-~e: sendo, por ím, neste caso constitui•lo 

o capital correspondente em ouro. 
Art. 38, n. 3- l~m ve?. de- :i 0

/ 0 , diga-se: - 10 °/o. 
Art. 63- Depois das palavras- as suas aeções <livididas por 

dez - accrescente-s·~ : - até ao maximo <le 200 votos, que não 
poderá ser excedido, qualquer que seja ') numero do acções. 

Art. 64 -Onde lê-se- 24:000$ -leLI-se:- 18:1JOO$; e onde 
lô-se - 18:000$ -leia-se :- 12:000$000. 

Art. 71 - Accrescento-se: -nenhum director ou membro do 
conselho fiscal potlet·ã. tet· transacção de especie alguma com o 
lmnco. 

Art. 74- Accroscente-se : -salvo quando se tratar da emis
s~o de letr·as hypothecarias, que não será feita sem parecer do 
conselho Jiscnl opinando pela regular·i<lade da oper:1ção, llcando 
pot' bso o mesmo conselho responsavel com a <lirectoriê• l''llo;; 
abusos que se pt~l tic•trem. 

O Ministro de Estado dos Negoeíos tia !"azen(la assim o faça 
execubr. 

Capital Federal, 20 de abril •le 1893, 5" (la Repulolic:-~. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Correa. 
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DECRETO N. 1362- m: 20 DE ABRIL DE 1893 

App1·ova o l'''~nla'n~nto ~h E..:c·1l1 de .:\bchini-=-tn.s e Pilot<1S dn :Rgta.1lo :lo 

Par·;'t, creadn. pehc.:. Ir•!" th. 101 t) 102 ~~~ 13 dn ontnhro (lf• !R~12. 

O Vice-Presi!lente rb, Republicn. dos E~tn.tlos Unidos do Brazil : 
H.e8olve que, na cxPcução das lei~ ns.lOl e 102 de 13 •le outubro 

Lle 1892 se observe o regulamento, que este acompanha, a~si
gnado pelo Contra-.\lmirante CustOlli<J Jo~é !le Mello, Ministro de 
E:;tado dos l'\egocios da .\larinha, que o fará cumprir. 

Capital F'deral, 20 de ttbril de 1893, 5" da Republica. 

I FLORIANO PEIXOTO • 

CHstodio Jose de Mello. 

Regulamento da Escola de Machinistas c Pilotos~tlo 
Est:ulo do Pará, a que se refere o decreto n.1362, 
de 20 de abril 1le 18D:J. 

TITULO I 

CAPITCLO I 

DA ESCOLA 

Art. l. '' Ficn. creada. no .\rsPnn.l rle Marinha do Estado do 
Pará nma e~cula de machini~tas n <ir~ nautica. com a •1enomina
~·ii.o de - E~cola Llc :.lachini~ta~ e Pil<~tos - cujo fim é preparar 
machiui~tn.s industriae,; e pilutos para a mai'Ín 1Ia mercante. 

;\rt. 2." O curso de mach inista~ constará de tres annos, sendo 
dous theorico~ e um pratico, comprehemlendo as seguintes ma
terias : 

1 a ca1leira - Mecanica geral : estudo das leis geraes, princi
cipios e tlworias mais indispen~aveis ao f'studo das machinas, do 
seu trabalho e da transformação dos ~eu,; movimentos. 

2' c:vleim - Phy:;ic 1 experiment d : estudo completo da.s 
diflt'l'<'JJI.e~ th "Jrias que compoem a physica e das ,;un.s applica
(~i)(•s mais imme<liata~. sob1·etmlo {lq machinas e ;·l applicação 
dn. f'le,•tricida•le á illumina,;ão. 

3• ca,\,.ir:t-De~cnho tlet:üli;ttlo n nomenclatura das machinas 
a vapor. com cspecialidn.,le das applicallas it<; industrias e á 
navegação. 
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2" anno 

1" cadeira-Mecanica applicada: estudo completo das machinas 
a vapor', especialmente das applicadas ás in:lustrias e á na'>e
gação. 

2" cadeira-Desenho: continuaçilo do desenho das machinas 
e levantamento de rascunhos, ~'t vista llas peças, dos detalhes rlas 
mesmas. 

3" anno 

Pratica nas offtcinas do arsenal, a lJorrlo, offtcinas fabris e 
outros estabelecimentos industriaes. 

Art. 3." O curso de nautica será de tres annos, sendo dous 
theoricos e um pratico, e constará das seguintes materias: 

1" anno 

Cadeira-Applicação da theoria dos logarithmos, algelJra até 
equações do 2" gráo; geometria e trigonometria rPctilinea. 

Aula-Apparclho e nomenclatura dos navios em geral. 

Cadeira-Geometria e trigonometria esphcrica; noções tle astro
nomia, com applicação á navegação- Navegação. 

Aula-Manobra dos navios it vela e a vapor. 

3° anno 

Pratica de um anuo, sendo seis mezes em alto mar, a bordo 
dos navios de guer·ra da armada nacional, ou no;; da marinha 
mercante de qualquer paiz, lindo o qual prestariio o exame 
de derrota,; e noções praticas de machina~ a vapor. 

Art. 4." O pessoal docente da escola constara de : 
a) Curso de machinistas-Um professor para as L"• cadeiras dos 

1 o e 2" anno,; ; um professor para a 2"' cadeira do lo anno ; um 
professor de desenho e um instructor de machinas, que será o 
director das officinas de machinas do Arsenal de Marinha ; 

b) Curso de nautica-Um professor para a cadeira do 1" anno; 
um professor para a do 2" anno, e um professor para as duas 
aulas. 

CAPITULO 11 

DAS MATRICULA<: 

Art. 5." Ninguem será admittido â. mG.tricuht em qualquer 
dos cursos sem provar: 

1", que é cidadão brazileiro, maior tle 17 c menor ue 30 annos; 
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2.0, que foi approvado em portuguez, francez, geographin. e 
arithmetica; . . 

:~". i'i o candidato pretender matricular-se no curso ~e maclu
nistas <leve,·it ta:11bem ter a.pJli'<Wal;iíO em algebra., ate cquac;.ues 
do :2" "I"ao inclusive. ge:llllel.l"Í:t 1' n·h;on"metria. 

,\rt~ (i." i'ã0 Y:-tlillv~ para a matricula os exames, de que tra
ta 111 11S ns. :2 e 3 <lo artig·u :tllkri'H'. pr(>'t<l<los H<t !11-;trucção Pu
blica da Capital Fe·'eral. 11:1 in~trn~.:•:ê\11 puhlic:1. 1\os E~t:vln~. nus 
e,;tabel('cimentos de in~trwt;ã'' ~upet•im· Lh l~<·puhlil'a, nas llelc
gacia~ ,[:t in~trucçií.n ]'Uhli•·:t 1ws L~tados c perante commi,sã:l de 
tres examinadm·(·~. ll<>tlll':ll]ü" pel ', g· ,l·crnatlure~ dos E,;tndos Pin 
que não hou1·m· dit·c--luri:' •'!' illstrue·ão pul,!iea, UPll! dele
gacia~. 

Art. 7." A inscl'ipr:ão do~ l'<ltlllitato:.: ;i matricula em qualquer 
dns cur:.:os ~Prá teitn 11Wrli:1nk 1 equp•·im<·nro assignado pelo ean
di1lat.o, r· in~trlliiiO dr· dtlt'\lllll'l!t·" qu·· pro·:Prn aclw1·-se elle 
11a,; 1·owl ições p.xigida,; pelo ar I . ~, '. 

Par:ti{I'aplio uni:-11. ,\idade ~e1·:, pr-,v;~ola. por cer·titlão de bn
pti~mo até :w anuo do 1\llli,e ·'e.-"~" 1l:tta Plll LI•·<1Ute, P"l' eertidilo 
do re;,:i:;trn civil. 
Art.~-" o.~ candidatos á matrieula pagarlín na Alfa.n!lega, 

depois •'e obterem elo s<·crehu·i" o do"'·llnento de que tt·ata " 
art. 1:;, a taxa de vinte mil réis. 

Art.!!." No fi111 tb anuo, depoi~ de encen:t,1as as :mias. os 
alumno:< pagarilo nova taxa 1lP vinte milrúi~. :1fim de poclerr•m 
sm· admitti1lo< a exnrne. 

Art.. lU. Ficam di-p ·n~:11lo-· do pngam ·n1o rhs taxa-; IIIE'IWÍO
nad;ts 110~ olom; artig·,,.: prect> 't'lll.l'- '"' Jillws do- ofTII'iacs 1· pra1::1s 
das tlinw.-ns dnsses ela ,\t·m:trl:~ ~~ dn !·:xPrcito, t:mto d:t af'ti\·a. 
como ref .. rmadus, e''·~ urpli:-to< 't'te pro1-:1rr•m :tb-;olub f:<lta do 
re.:ur"""· 

Art. 11. Serit matriculado" eullliolato que :•.prP-entat· no 
seer't'Üll'io o IIO<:Illll!'lltll, pa~'a'l" pd:t .\li:1Hol1·ga, que prore ter 
pago n tax:t nwudowul<1 uo a l't K • 

Art. I :2. Os req IH\!' i IIIPII L"' JH'd i 11<10 matdCI\\a mn fJ ua.JqUP!' !lO~ 
cursos serii.o apresent:11lo~ ao !l't'UI;tot· atú uo •lia lG de leYc
reiro. 

Art. 1::1. Para o pngam!HJ!.o c.h taxa marc:ul:1 uo al't.. 8" pnra 
a matricula 110 prim1·1ro anuo de '1ualquer •'os cursos, o ~e<TC
tario dará ao cawliLl:ltP um at.l Pstado, tleclaranolo e~ ta r eile em 
condiç,ies de ser matricula1lo ; e para a matl'icula no~ anno~ 
:mece~sivos basta a aprespnta~·ão •lo certificado de approva~;ão 
no auno anterior, 1m:;satlo pdo ~ccret.at'iu ou pot' elle sub-
1-'erioto. 

p;, r a o pagamento ela. taxa do art. 9', basta certidão. passada 
pelo SE'eretario on po1· l'lle -ubscript.a. olo p:,g-amf'nto 1la ant,erior. 
E,-tas certiu··,cs ,:.:priio gr;tbuta" , . .-ú 'l'rvem rnra o 11a..~·nmeuto 
das taxas. 

Art. 1-1. Si o al11mno perder qu;tlq aer das certidíies mencio
nada,; no artigo anterior, po1lerú pedir noYa, p-·-:~n•lo nl';Ü' caso 
os emolumentos. que -;m·iio e"bra<los !'In sello. 
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CAPITULO Ill 

DO TE)IPO DOS TP.ABALIIOS 

Art. 15. O anno l"ctivo começa n0 primeiro dia util do mez 
de mar,o e termina uo dht 31 de ontuhro. 

Art. 16. A abertura das aula:' p 1derá ser :ldia,la e prorugado 
o seu encerramento, quawlo as circumstancias o exi::ircm. 

Art. 17. O adiamento da abertura das aula~. hem como a pro
r·ogação das mesma~. será or1leuado pelo c1irector, que ~ulcmet
tcrit o acto, eom uma t'xposiç:io da.,; cau~as que o motivaram, á 
a.pprovaçã0 do l\linislro ch J\larinha. 

Art. 18. Além do;; domingo .. BÚ serão feria·1os na escola os 
llecretados pelo Gcnerno da Repnhlica. 

Art. 19. As terias para o pe~,oa\ d:1, escola começam no dia 
em que terminarem to•los os trabttlhos do anuo Jectivo, e ac:tbam 
no ultimo 1lia de fevereiro, sendo interrompidas para set·viço de 
exttincs ou outros urgentes, a. juizo do dil'ector. 

Art. 20. Dumnte as ferias (IS alumnos do curso de maclünistas 
são obri;.!ados a frequentar as oflicinas de machinas e sua,; lle
pendencia.,;, do Arsenal de Mat'inha., e a trabalhar nas mesma~~, 
sob a,,Jil'CC•:i'i,o do instructor. Farii,o vi>'itas a officina.s pat·ticub"t·es, 
Sl'ndo obri~a.<ios á apresentação do relatorios. 

Art. 21. O director convocará para o primeiro r\ia util depois 
do dia 15 •1e fevereiro os professores t!os dou~ cur,os, para a 
apt·esPuta.;ã.o do~ progmmmas o distrilmiçii.o tlo tempo lecti v o 
em cttda eur~o. 

Art. 22. As aulas não po(1erão durar menos de uma hora, ha
vendo entre ellas um intervallo de 15 minutos. 

CAPI l'ULO IV 

DOS EXAMES 

Art. 23. Encerradas as aulas, o secret;lrin d:t e~r~nla affixará 
no estabeh•cimeuto um mapp;t, autltentiea lo com a sua as~igna
tura, contewlo os nome8 r1os alumnos •'c r·ucht curso habilitados 
pam o~ exame,;. 

Art. 24. Sú constarão do mappa de que trata o artigo ante
rior os alumno.; que tiverem pago as taxa; estabelecida~ pelos 
arts. 8" e 9". 

Art. ~~5. No dia do encerrttmentv das aula;; os prof·'Ssm·cs eu
tl·egarão ao ,[irector os pro~ramrnas 'lo·: pontos p:tra os exames 
das rnate1·ias que lecciormra.m. com excepr;ão de deseuhu e en
sinos pratico~. 

Art. 2G. O director convocará os profc·s;orrs e o instl·uctOI' 
pa.ra., reunidos em conselho, que tora lugar dentro de cinco ,[ias, 
conta.rlos do encerramento das aulas, tomar conhecimento dos 
programmae mencionados no artigo precedente, nomear as com-
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missões examinadoras, as turmas de examinandos e a ordem a 
seguir nos mesmos, po•lendu deliberar sobre quaesquer medidas 
nccessarias à boa marcha dos HH'smos. O programma definitivo 
•los exames será afixado no estabelecimento dous dias <lepois 
,1<t reunião do conselho, par<t conhecimento dos alumnos. 

Art. 27. Os exames comrçari"ío no primeiro dht util depoi~ uo 
di<t lU de novembru. 

Art. 28. As notas de exmne são: ;·ep1·ovarlo, approvarlo simples
l•Lente, app;·o1:ndo plc;umzcnte, (lj)pro~ado com distincçiio. 

Art. 29. As nota~ de exame, menc·ionadas no artigo anterior, 
serão conter~da:;; por 11mioria •le n•to: •los examinadores, votação 
que não ser~· por escrutinio secretu. 

Art. 30. A commbsões exami11ado!'as se comporão de tres 
membro.~. ur1 dos q wtes será o presi•lente, de accordo com o 
disposto no art. 60. 

Art. 31. Os ex<~.mes constarão •1e duas provas, uma esrripta e 
outra oral ; com excepc:ão, porem, tios exames tle de~cnho, ap· 
parelho<' manobra dos Wtl·ios, e os •le ensin" pratico, que só 
terão prova oral; no j ulgameut.o do exame de Lh;enho serão eon
si•krados o~ tmlmlho~ leito.; durante o anno. 

Art. 3:2. Os ponto. conteriio uma se ri e de questões ou a indi
cação rias materia:; que devem ser desenvolvidas pelos exami
nando:; e que tenham 'ido e~t~inadas durante o anno. 

Art. :n. O ponto para a prov:t eseripta é commum a todos os 
examinandos da turma do dia e serú tirado á sorte com uma 
hora de antecedencia, e o da prova oral é singular· para cada 
examinando, sendo tirado il surte com igual antcce•lencia. Estes 
ponto~ serão dados pelo secretario na pr·e,;ença de um membro rio 
magisterio. 

Art. 3~. Para. a confecção ·1a prova e<cripta será concedido o 
prazo de •luas horas. 

Art. :15. A pt'OYa oral durará no maximo mei:1 ho!'a para cada 
a.rguentr, podendo o pre~itlente arguir ou não, conforme enten
der, ~em tempo marcado lJ:tt·a a a t·guiç~.o. que julgarconveniente 
Jnzet·. 

Art. :3G. 03 exames pratico~ do curso de macltinista:-; serão 
feito:; de accortlo com r'S vrogT;: mmas annoxos ao presente regu
lamento. 

Art. 37. No exame em qu·J houvet· duas provas, a nota da 
escripta sera levada em conta no julgamento final. As notas para 
as provas escri pta o oral são: ,;u; - so/fi·i vel - 1·euula;·- boct -
optinw • 

. \rt. 38. Findos os exames, em ca•la •lia, a commis~ão exami
na•lora procerler:'t immedia.tanien1.e ao julgamento de cada. alu
muo. pela fúrma indicada no nrt. ~(), e em presença do sect·e
tal·io, rtuo, acto continuo, Iavrarú um trrmo do occorrido, que 
set·á assignado por dle e pelos <·xarninudores. 

Art. 3D. O alnmnr) que rleixat••le pre . ..:tar exame em novembro, 
depois •le ter pago a taX<t tlo art. !I", pmlerà fazm· o exame em 
fevereiro. sujcitantlo-:.;e ao pe~g<tmcnto t\p no'.(l, taxa. Exccptua-se 
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desta regra o alumno que provar, com tres attestados medicos, 
não ter comparecido ao exame por motivo de molestia. 

Art. 40. Os alumnos approvados nos tres <mnos 1le qualquer 
dos cursos receberão a carta de machinistas de segunda classe 
ou de pilotos, conforme o curso que tive1·em frequentado. 

Art. 41. As cartas de que trata o artigo anterior serão la
vradas pelo secretario, de nccordo com os modelos annexos, e 
as·lignadas pelo rlirector e pelo prole~sor presidente do exame 
pratico. 

CAPITULO V 

DA NOMEAÇÃO E DEMISSÃO DO PESSOAL DOCENTE 

Art. 42. Os professores da Escola serão nomeados por decrtlto, 
prece<lendo concurso. Terão preferencia os olliciae:4 ,1a Armada e 
do Exercito, os machinistas navaes, e os piloto~ e machinistas 
que tiverem o curso escolar. 

Art. 43. O instrucwr do curso de mac!tini~üts é o engenheiro 
director das officinas de machina~ dó arsenul, e serã nomeado 
por portaria d.o Ministro da Marinh&. 

Art. 44. Os professores são vitalícios e só poderão ser ex
onerados a pe•1ido seu ou pelos motivos seguintes: 

I o, si forem condemnados a pena de um anno de prisão ou 
mais; 

2", si estiverem incursos no art. 238 do Codigo Penal; 
3", si reincidirem na falta prevista no artigo seguinte. 
Art. 45. Incorre na::; penas do art. 211, § 1", do Cudigo Penal, 

que só poderão ser impostas pelo Ministro da Marinha, o pro
le5sor que deixar de exercer suas funcçõe~. mesmo temporaria
mente, sem prévia licença, ou exceder a que lbe foi concerlida. 

Art. 46. O professor que dentro de trinta dias, contadoR da 
data da nomeação, não tomar posse e assumir o exercício, 
per1lerá o direito ao logar. 

PJ,ragrapiJO unico. Este prazo poder.\ ser pl'Orog-ado por mais 
quinze dias pelo MinLtro 1la. Marinlw, a pe1li'l" 1lo nomeado e 
por moti YO justificado. 

Art. 47. Os professores não poderão didgir por sua prop!'ia 
conta estabelecimentos de construcçãu eujas materias se rela
cionem com as dos cursos, nem poderão leccional-as particular
mente. 

Art. 48. O professor que infringir as disposições do artigo an
terior será admoestado pelo directoe, que levará o facto ao co
nhecimento do Ministro da Marinha. 

§ l." Si apezar da admoestação o professor continuar a in
fringir as disposições do art. 47, o director o ~uspenderá immc
diatamente do exercício de suas funcçõe~, pelo tempo ue 15 a :lO 
dias, e submettera o seu acto á approvação do l\linistro da 1\la
rinha. 
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§ 2.• Sl houver reincidencia, o Ministro poderá demittir o 
prote-~or. 

Al't. 49. Os profe~sores poderão leccionar particularmente 
mate!'ia~ di.fferentes da~ dos cursus, com prévia licença do Mh 
nistro. 

í'APITL'LO Yl 

Art. 50. As jubilnçi>e;; c trmpo de serviço !10S professores d11. 
escola serão rPgulal\<lS pelo qttt' f•H" e~tabelecido para o:> membroa 
do magi~tet·io da Escola Na vai. na p:.ll·te que itquelles for appli
cavel. 

CAPITULO Yll 

DOS YENCIMEL'>TOS. FALTAS E LICENÇAS 

Art. 51. Os vencimentos do pe,soal docente e mais funcciona
rios da escl'ia sã.o regulados pela tabella annexa a este regula
mento. 

Art. 52. Nenhum vencimento será pago pela verb11. - J!:,.:cola 
de Machinistas e Piloto~ do Par:'t- a qualquer memll1'0 do ma
gisterio, quando empregado em c:emmis-ões extranhas ao mesmo 
magisterio, que o afa~tam do ensino eocolar. 

Art. 53. 0-; vencimentos ~;i o indepen<1entes do solll•1 da paten\e 
que tiverem os membro~ do rnagisterio. 

Art. 54. A percepção da,.: gratificações marca·1as na tabella 
só ter i' logar pelo servi•;o ctl'ecti v o du magbterio e durante as 
feri&~. 

Paragrapho unico. Fúra do exercício o!! membros <1o magiste
rio ,;ó perceberão os ~eu~ vencimentos integralmente nos ~eguin
te~ casos: 

1", de impedimento por serviço publico e obrigatorio por lei; 
2", de desempenho de commi~süe.~ scientificas; 
3", de duas falta~ por mez, a juizo do director. 
Art. 55. As licenças com or!leua(lo por inteiro, fóra do tempo 

das ferias, só serão concedida,; por motivo de molestia, não ex
cedendo de H eis mezes ; por outro q ualq ner mo ti v o, as licenças 
poderão ser concedidas tambem por seis mezes dentro de um 
anno. mas com metade do t~rdenado e ~i o m'•tivo for justificavel. 

§ l." Qmtndo a licnuça cunePoliola pelo prazo de seis mezes e 
com o OI'denado por inteiro n;lo bastar, pu1· pl'Oloug;~r-se a rno
lestia, o ( ioverno po<lera prorogal-a, por igual tempo, com me
tade do ordenado. e depois de nm anno, ~em ordenado, não ex
cedendo, purém, de dou~ anno::: a sornma do tempo da primitiva 
licença com o das pro rogações. 
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§ 2.• SÍ a moleRtia aitl.dà prolongar-se além de rlous annos. o 
licenciado será jubilado com ordenado proporcional ao tem pó de 
serviço do magisterio, si tiver mah de dez annos de serviço ef
fectivo no rnagisterio, e no caso contrario perderá o loga.r. 

Art. 56, O profe,sor que substituir a outro e desempenhar 
as funcções do seu cargo, perceberá, além dos vencimentos que 
lhe competem, a gratiftração do substituído. · 

Art. 57. Haverá um livro de ponto em que se la.nç.arão as fal
tas de comparecimento dos membros do magisterio ás aulas, ou 
a qualquer ontro acto de serviço da escola. Incorre em falta, 
como SI não tivesse vindo á aula, o membro do magisterio que 
comparecer 15 minutos depois da. hora marcada. 

Art. 58. A folha. de pagamento do corpo docente, que se re
mette'' á competente repartição fiscal, mtmclonará as faltas para, 
á vista dellas, se fazerem os devidos descontos ; si as fa.ltas forem 
justitlca.da.s, o desconto será, feito nas gratificações, e si não forem 
jústifi.éadas serão descontadbs todos os vencimentos. 

CAPITULO VIII 

DAS PRECEDENCIAS 

Art. 69. A precerlencia no magisterio deve regular-se pela 
antiguidarle, que será contada da datá em que carla membro 
tomar posse. Sendo esta do mesmo dia, da data da nomeação, 
e, na igualdade da. posse e da nomeação, observar-se-ha.: 

I•, entre dous militares ,precede a maior graduação, e na 
igualdade desta, a antiguidade ; 

2", entre dous militares de .iguaes patentes, ~endo um da 
activa e outro I·eformadoj pr•cede aquelle si o decreto de !:lUa 
promoção for de da.ta anterior ao da reti1rma do outro otficial, 
no caso contrario preced·~ este ; e si furém ambos reformados, 
precede aquelle que tiver mais tempo de serviço; 

3•, erttre um militar e um civil, prece·1e o primeiro; 
4•, entre dous çivis, precede o mais velho, e si as idades 

forem ignaes, decidirá\ so.rte. . 

CAPITULO lX 

l>OS DEV~RE~ DO l>ESSOAL TlOCENTE 

Art. 60. Os professores· e mestres sómente serão obrigados á 
regencia de suas cadeiras e aulas, e lhes cumpre : 

1 •, comparecer às aulas e dar lições nos dias e horas marcados 
no horario ; · 

2", <'Xercer a fiscalisação immediat:t das aulas e do procedi-
m~>nto que dentro dellas tiverem os alumnos; . 

3·•, interroi~ar ou ch :mar á lição 08 alumnos quando julgarem 
conveniente, afim de ajuizarem do seu aprovdtamento; 

t>o~er Executivo f893 r4 
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4°, maJcar, com 24 horas de anteceilencio., a materia rlas sab
batinas escriptas, hai.Jituando o~ alumnos a este genero de prova 
para os exames ; 

5", dar ao director, para ser presente ao conselho de instru· 
cção na época competente, o programma do ensino de sua ca
deira ou aula ; 

6", rcqui.~itar do director to1lo< os objectos necessarios ao ensino 
de sua cadeira ou aula ; 

7", satisfazer a toda~ as exigcncias do director, a bem do 
serviço do ensino e dos exames dos alumnos e dos pilotos e ma
chinistas, nas épocas onlinarias e cxtraordinarias, afim de que 
não ~offra o me~mo scr1·i<;o nos cnsos não previstos llelo conselho 
de instrucção ; 

8', compareeer ao conselho de instruc<;ão, quando lhes for 
ordenado pelo dircctor, e satbfnzcr as incumbencias que lhes são 
proprias como membr·os do me::;mo conselho; 

P", comparecer aos exames no-; dia~ e horas marcados TJelo 
horal'io, ou pelo dircctor nos ca,os Pxtraordinnrios, funccionando 
no, mc,;mos exames cmuo presidenles ou como arguentes, con· 
forme lhes Cl'mpetir· ; 

IIJ, comparecer aos actos P<tra provilllento 1los lagares de 
concurso: 

ll, conferir as approvaçlíes ou re1n·ovaçiies que mel'ecerem os 
alumnos, machinistas c piloto.; exr. minad<JS e tambem os que 
formam o conselho dH concur,o. ns notas que merecerem os con· 
currentes, cla~silienn<lo, por or1lcm de merecimento relativo, os 
que 1\cvem ser incluídos na propo"ta do c;ove~·no. 

Art. 61. Ao prulessor de mecanicn. tambem compete acom
panlmr o.; a\urnnos do cur~o •'e machinistas nas visitas que 
fizerem aos naYio~ e P;;tabelecimcutos particularf's. 

i\rt. 62. Ao instt·uetm· •'e machinas compete, akm do mar
ca•lo pat-a os pro!(·~~ores e mC'~tre", no que lhe for npplicavel, 
dirigir os trabalho;; dos alumn"s do curso de macbinistas nas 
olliciuas do arsenal. 

C.\PTTULO X 

DO CONSELHO DE I:"!STRUCÇÃO 

Art. 6~. Haverá na escola um conselho ele instrucção, que se 
comporá: 

I", do director dn escola. cnmo presidente ; 
:.?", 1\o sPct•etario, rtue ~erá o Lla l'SL·ola ; 
:3 ·, do."' prol(!S,-ore"' : 
-!', •lo mc-tt-e e do in~tructqr. 
Al't. li L Quau• 'o >\' tt·atar do provimento dos lugares do ma· 

gi.,tet·i", o eousellto de iu:;truc•:ii•J sf'ri•· constituído d" accordo 
com o • 1 i~po.<to no ar·t. 1:: deste regulamento, e neste caso !"e 
tleuomiltam- cun~elho •'e eflneurso. 
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Art. 65. São attribuições privativas do conselho de instrucção : 
I•, organisar programmas circumstanciarlos para os concursos 

e bem assim a clistribuição das materias, os prograrnmas e os 
horarios para os exa.mes e para o ensino theorico e pratico dos 
alumnos; extremando as materias relativas a cada uma das 
aulas, de modo que a pratica acompanhe a theoria ; 

2", nomear commissões examina,loras, quer para os concur
so,;, quer annualmente para os actos dos alumnos e paro. os 
exames dos pilotos e machinistas que não houverem frequenta1lo 
a escola; 

3°, consultar sobre tudo que seja relativo á instrucção e ao en
sino theorico e pratico dos alumnos, e propôr ao Governo o que 
julgar conveniente a bem do ensino; 

4". 1lesignar oscompendios provisorios que devam ier adopta.
tlos nos cursos ; 

5", propàr ao Governo a demissão rlos membros elo corpo do
cente que estiverem incursos nos arts. 44 e 48 e ,;eus para
graphos; 

6", propàr ao Governo quae<:quer medidas que convenha 
a<loptar, não só para. tornar mais completa e vantajosa a ex
ecução deste regulamento, cnmo parasupprir quaesquer omissões 
que nelle haj:t e forem concernentes ao ensino. 

Art 66. A bem das sessõe,; do c .. nsdho pat'tt os fins aqui e~pe
cificado~. o direcror porlera convocai-o semprP que en:ender ou. 
vil·o ~ubrr qualqm·r a~sumpto, ou quando lhe f.•r rPquerido por 
dou~ ou mais de 8CUS membros e julgar de pro,eito a convo
ca<;ão requerida. 

Art 57. As deliberaçíies do conselho serão tomadas por maio
ria dos memlwos pt·esPntes, e Plll vota .. :ão uomi•rai. 

Art. 68. As dr liberações do c<>nsf'lho, quando contrarias á 
opinião do director, não obrig ''"a execuçao dellas, sinão por 
decisão do Minisko àa i\larmha, para quem, em taes casos, o 
di rector recorrerá. 

Art. 69. O conselho não poderá funccionar sem que se reuna. 
mais de metade do numero total de seus membros, e será regu
lado pelo regimento interno do conselho de in.,trucção da Escola 
Naval, no que lhe for applicavel. 

Art. 70 O dir<:1ctor, como presidente do conselho, além do 
voto singular, terá o de qualidade nos casos ele empate. 

CAPITULO XI 

DOS CONCURSOS 

Art. 71. Na escola são logares de concurso oi'! de professor e 
mestre. 

Art. 72. Os concursos se effectuarão perante o conselho de 
concurso e o secretario de~l--e con-alho sara o rla. escola. 

Art. 73. O conselho de concurso ~e comporá tlos professare~. 
mestre e instructor. 
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Art. 1t O concurso para preenchimento das vagas ao magis-
tf'rio se verifica.rú. !OI:} I ,ante a-; provas seguinte~: 

Pr,va oral; 
Provn pratiea, n:t; materLt~ <tu e a a lmittirem ; 
J>ruv<J. escript:t. 
,\!·t. 75. Em to: lo-; o~ :td:>S :lo c.mcm·:>o o con.<ellto scr:t pre

sitli:~o pelo tiLrectut' Lht l'~L·ula. 
Art 7G. To:hs "~ Lli~[li>'Í·:ií;); t'<·laLiva.~ ;w 1110\IO pratico da 

in:<ct't pção do.-; e. >llCill't'elltP.", á urg·a ni:;ução d:•S p•lllti•S. ao [H'o,·csso 
das pt•ovas e d s .iul.!~uw·nto<, :'Ciitu reg-ulatl:t" eonlürlltl' o que 
se e~tahele~er nu pt·. •gramma pat\t us cuuClll'SLL' th Esc:ula Na vai, 
no que t'or applica \·ela e.-cola. 

Art. 77. Serão !iellt pre pref<·ríllo-; o-; o!Ticiaes lia .\rm:v1a e do 
Exercito para o pt·cencltiml·ntl) Lbs vagas do magi,;terio. 

CAPITULO XII 

DO PESSO.\L AD~llNISTR.\TlVO 

Art. 78. O pc-soai admini~trativo da e.;coh se comporil. tle: 
llm tlirector,que seri; o in.;pector do Arsenal de Marinha; 
Um secretario ; 
Um porteiro; 
Dous serventes. 

C.\PITL'LO XIII 

DO D!RECTO!t 

Art. 79. O •1irector 1la escola e a primrira autoridade do esta
belecimento, sua:; oruens são terminantes e ohri!!atorias para 
todo' os empregados, inclusive t•s do magbterio. Exerce supe
rior inspecção sobre <t execução tio..; peogr<tmmas dos eoncursos, 
dos exames e do en~ino, regula e determina, de eon!'ormidade 
com o presente regu\a.mento e orden~ do t)overno, tUtlu que per
teuc('r ú. mes:na escola c não I'•Jt' e~peeialmente encêuTegado ao 
eonselho de instrucção. 

Art. 80. O dit·eetor. como chefe do e;:tabelecimentu, é o unico 
t·rsponsavel pelas mctlida~ q 11e mandat· executa t'. 

At•t. 81. O•limctot• é o lltiÍI'll urg;io ollkial e IPg-al que põe o 
estabelecimento em relar:iio imm: .. liata com o l\1itlistr<J lia \Ja
rinha, o sempre que fizee ~ubir· á pt·.~·en•.-a do Govemo as pro
po~t.as uo c-m~ellto de in:-:trucç:io, dará stn opinião ~obt·e 
ellas. 
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Art. 82. O (1irector da escola, no exercício 11e suas attribuiçõr.s, 
se communica directa e verbalmente com o pessoal em tudo 
quanto f'or concernente ao serviço do estabelecimento. 

Art. s:l. Além da~ attribuições que lhe são conferidas pelo 
presente rPgulamrnto. no director incumbe: 

I", corresponder-,;e directautentE>, em ohjecto de serviço do esta
belr.cirnento, com qualquer autori•latle civil e militar, exce
ptuanrlo os ministr<~s e vS governa<lore~ dos I<:stad• ,s ; 

2". informar ao ''overno sobr<l os indivíduos que julgar idoneos 
para os empregos relativos á administração do PstaLelccimento, 
qu:wdo não lhe cnmpel ir a nomeaç'io ; 

3", nomear dentre os Pmpreg;ulPs da a!; ministração, na falta ou 
impedimento •1e qualquer delles, quem os substitua interina
mente, dando log-o parte de•se a.cto ao (;overnu, si o provimento 
do emprego não li1r de sua comp< tencia ; 

4", com PXCepção do pr~soal docentr, dar licença aos emprega
dos da escola, snrn perda rle vencimento, não excedenr~o de tres 
• li.1s •1e uma. ve1.. nrm de quinze em urn anno ; 

5", inf<wma.r ~nnualmentc no Gow·r·no ~obre o comportamento 
e modo por que déJ.<empenh:lm seu~ deveres os empregados d<t 
escola, inrlusive os do mngbtedo ; 

Ü", manter no c,;tabeleeimPnto a mn.i"r orrkm e rPgnlari•ladc, 
proem•ando in~pirar' a to<1 o~ o~ alumrws prin,·ip'os de disciplina 
e hon. ednca<;iio ; 

7", 1iscalisar o di~pPndio de todas as qn::mtia~ recebida~ para as 
dl'sprzas do esta.bPlecimento; 

-"", ll•·terminar e regularil"ar o .<en·i.;o <la secretaria ; 
0', imp•'•r' correccion:1l e a'lministt•ativamente as seguintes 

penas : 
reprehensiio simplrs e suspensão ate 15 dias. por negligencia 

ou falta dP cnrnprimento dP deve:·es, aos •'Illprcgados sob sua..; 
ordem:, podendo estrs rrcorrfr para o .\Jini~tro r1a. :\larinba ; 

su..;prn<ii 1 pül' oitn a :lO dias am: emp<'Pgado~ so~l suas ordens. 
por ,]esnbf'diencia c in,nbordinaçãu, 011 por falta contra a mor:tli· 
da<le c dbciplina., po•lcnclu estes rec<~rr·cr ].ara o :\linistro ela :\!a
rinha; 

adn:\rtencia. em particular, a qu:1LquPr membro do cnrpo do
ccnt-• que se df'scurar ao cnmpriment" dP seu~ devm·f's. Si hou
ver rrineidenci;~, .-erú a f;tlta levada an conhedmento •'o \1 ini,;tro 
da l\lnrinha, que po1ler;í, imp!1r ao d(•J inquente a pena de 8llSpPn· 
~ão de nm a tt·1·~ mezes ; 

lO, apre~rntar annualmente ao (jovcrno, até a.o dia. 31 r'e de
zemhrr>, nm rf'latorto 1!0 rsta.do •'.o !'stabelccimento, sob o,; pontos 
de ,·ista. do en-ino, da a.·'minbtração e da disciplina., comprc
hE'n·1en.lo a. conh dos trabalhos do armo findo, o orçamento das 
<kSpE'zns para. o llll!ln sf'gninte e a propo'""' dos mdlwran\E'nto~. 
modificaçlíes 011 rel'ormas q11r~, •lc ac• nr·do com o con,elho d<J 
instn1c•;ão. jul;,;.•r eounmientes :·L lua nwrcha •'o~ trahalho' tl.i. 
rsmla; 

11. convncnr, presi.lir, adiar. pror. gar· r ~uspenrler as ~e~si'íes 
<lo conselho de instrucç:ío, quando julgar eonveuiente ; rto 
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caso de suspensão, deverá immediatamente communicar ao 
Governo; 

12, marcar a hora das sessões do conselho de instrucção, de 
modo que não seja prejudicado o serviço lectivo ; 

13, a.ssignar, com os membr·os presentes do referHo conselho, 
as actas das sessões, fazendo tomar o ponto dos membros ausen
tes, ainda que tenham da1lo aula no mesmo dia ; 

14, fazer tomar o ponto do corpo docente e dos outeos empre
gados pelo porteiro da escola ; 

15, presidir a todas as commissões julgadoras dos concursos 
que tiverem logar na escola, e dar sobre cada uma dellas e dos 
respe~tivos concurrentes as informações que possam interessar 
ao Governo; 

16, assistir, sempre flUe julgar conveniente, ao serviço le
ctivo; 

17, rubricar os pedidos mensa~s para as drspezas da escola ; 
ordenar a execução das autorisada" e assignar as folhas do:; re
spectivos r,mpt·ega,los, que mensalmente ~iio enviadas á reparti
ção fiscal ; 

18, requisitar a compra de livros especiaes de assentamentos 
e registros para o pessoal,locente e demah; empregados, onde 
:;erão lançadas pontual e regularmente todas as occurrencias 
e notas relativas a cada um e o~ livros que forem necessarios 
para as matriculas e termos de exames rlos alumnos ; 

19, rubricar todos os livros da escola. 

CAPITULO XIV 

DO SECRETARIO 

Art. 84. Ao !lecretario incumbe: 
1", redigir, expedir e receber toda a correspondencia oficial, 

sob as ordens do director e segundo suas instrucções ; 
2•, receber, dar as uecessarias informações e encaminhar 

todos os requerimentos feitos á directoria ; 
3·•, assistir in; se>sõcs do con-elho de instrucção; 
4", lavrar e sub~<'rever, com os examinadores e com oconselho 

de concur5o, os termos e actas dos exames e dos concursos ; 
5,• escripturar os livros especiaes de assentamentos e r('gistros 

e livro de matricula dos alumnos ; 
6,• fazer mensalmente a tolha de pagamento de todos os em

pregados da escola, inclusive os do magisterio, que tem de ser 
remettida para a repartição fiscal ; 

7,• cumprir as ordens do director, e, com licença deste, pro
rogar a hora do expediente, sempre que for preciso para trazel-o 
em dia; 

8,o propor ao dit·ector tudo o que f,lr a b?m do serviço da se
cretaria e da celeridade do expediente ; 

9, • instruir com os necessa.rios documentos todos os negocios 
que subirem ao conhecimento tio director, fazendo succinta e 
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clara exposição delles, com declaração do que a respeito houver 
occorrido e interpondo o seu parecer nos que versarem sobre in
teresses de partes, quanrlo lhe for ordenado pelo director ; 

10, preparar os esclarecimentos que devam servir de base aos 
relatorios do director ; 

li, fornecer aos alumnos os documentos de que tratam os 
arts. 8", 9" e 13: 

12, lavrar as cartas de pilotos e de machinistas, de accor;1o com 
os modelos annexos. 

CAPITULO XV 

DO PORTEIRO 

Art. 85. E' obriga\ãO do porteiro : 
1," tomar o ponto dos alumnos, em livro ou caderno para 

e~te fim destinado, e todos os dias apresentai-o ao respectivo do
cente, que o authenticará ; 

2," ueclarat• uiariamente ao director quaes as aulas que não 
funccionaram ; 

3,0 conservar em estado de asseio as aulas, bem como a respe
ctiva mobilia c mais material da escola ; 

4, 0 cletalhar o sel'viço dos serventes, de conformidade com as 
ordens do director ; 

5,'J receber os requerimentos e papeis das partes para lhes 
dar a conveniente direcção ; 

6," ter á seu cargo toda a mobilia que pertencer ao serviço 
da escola. 

CAPITULO X VI 

DOS SERVENTES 

Art. 86. Compete aos serventes auxiliar ao porteiro em suas 
attribuições ; sub~tituil-o, no caso de falta ou impedimento, de 
accordo com as ordens do director ; preparar as salas das aulas 
para as lições e entregar a correspondenci:t da escola. 

CAPlTCLO X VII 

D.\ NOMEAÇÃO, YEl'\CDIENTOS t~ V ANTAGEl'\>; 

Art. 87. O secretario será nomeado por decreto, o porteiro 
por portaria do Ministro da Marinha e os serventes pelo clirector 
da escola. 

Art. 88. Os vencimentos dos empregados, de q ne trattt o artigo 
anteriol'. são os fixados na ttbella annexa a este regulamento. 

Art. R9. A,; apo~entadorias sPrão rl'gulada.~ pela lei em vigor. 
Art. 90. Aos emprega1os da administração sito extensivas as 

disposições relativas aos membro.; do magisterio nos casos de 
thltas e licenças, e ficam sujeitos ao regimen militar_ 
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CAPITULO XVIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 91. O Governo providenciará ::obre o~ casos omissos do 
presente regulamen:o, podendo fazer, no prazo de um anno, as 
alterações iw'icadas p~h experi~nci:1, e qu~ :-~ril.o r:prasentadas 
pelo direc~or, depois de ou vi(o o conse~i:o l'.e instrucção. 

Art. 92. Us offid<J.es da .1rmada e d> corr;o de mac~llnisbs. 
t!'avaes, que pertencerem 00 magiste:-lo. p::ts2:::.Í·ão para o qnadl'o 
extraordinario, no qcml te:·;lo acc:sso üe con:ol·rn!da~.e co::1 o 
que for estabelecido na lei de pro:noçõe~ da .·,rmada. 

Art. 93. Haverá na e~col:1. alem do livro de matl'icula dos 
alumnos e outro de exame< livros para os <:.s>entamentos do 
pe~soal docente e da admir.i,tr:::,cão. !J<<ra as actas d. -s conselhos 
de instrucç.i'io e de c'mc:lrso. par::-. regi~tro da co:·respondencia e 
para actas de exames d·.·s piloto$ e macllinbtas :.~:le nlo f,·equen
taram a escola. 

Art 9-L N;õnlmm machinistê, de 2" clas'õe poderá ser adrr.ittido 
a exame para tirar a carta de pr:melr·o, sem ter, pelo menos, 
um anno naquella cb .. s~e, co~no macilinista em viagem. 

Art. 95. O cancEdab a mac:hinista de t· cl:1~se reGuererá o 
exame ao dü·ecto:', q;.:e !Dll r~ dará submettel-o ás p:·ov'a::: neces
sarias, de acco~do com o p:'ogr"<lm:m annexo, depoi~ co te:' elle 
p ·go a taxa de dezeseis m.ií r-eis (16$), que será e:ohrac',a em 
est · mpilhas. Este pag:2mento será feito depois de deferido o 
requerim;mto, e nelle o secreta:;.>io collocará e inutilisará as 
estampilhas. 

Art. 96 O.;; c:mdidatos á cô.i.'ta c'e pil0to c á de machinista, 
que não houverem cursa/o a escola,, são obrigatlos ~. pr::-scar ex
ames de todas as matel'ias do curs) :;.>especdvo e ao p~g:2mento da 
taxa de 20S por ca:'a anno, e só ~E:rão ad.raittidos ~-exame os can
didatos maiores de 20 3.nno,;. 

Art. 97. Os ex?.m:>s a que se ref~re o artigo anter·ior consta
rão de prova es~ript::<. e oral, com excepção dos exames praticos, 
que &ó tn·ão prov:1 oral. 

Art. 98. O exame para machinista de l'' classe só terá prova 
orai. exc('pto no que ior e:s:igid,J sobre de.sento, C::e accordo com 
o r~spectivo pro;n·amma. 

Art. 99. Nenhum ca.ndldato á c:1.rü~. 1:e macl:.inista de 2• 
classe, q1.•.e n!i.o i"or alumn:) d::t escala, p0,:erá ~er <:v'mittido :t 
ex::tme n.'S termos do ar;. 96, sem provar que trabalhou durante 
3:JO dias em officinas, s?n::o a terça ~Ja:'te r,es~e tc:::pG na de ajus
tador. Es'~'" pr'"tic '· pc~dc rá ,er a:Jqui:·ida <'em ofilcirm~ particulares 
ou nos u.r·~c~n~es d.:::.. H. ·p~;.blica, e ~e·L·t~ pr·o·;~:.d=~ coincer:i :~.o ou f'' o~ 
cumen~~) eoni t.·a.tr·~1tr~. 0.; c:~ n·~ i C::-.. to:) a er'!.l't·:\ de uLoto~ cue nilo 
fo1·ern alc:.rnllos da escol8., õ.e .. ·e:·rio .. rova!.· q:..te teêm se:s ... rnezes, 
pelo menos, de viagem em navio de vela .. 
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CAPITULO XIX 

DISPOSIÇÕES TRANSlTOr.IAS 

Art. 100. As disp~sições do art. 91) s,·, entrariío f'ffi vigor 
quat1·o annos depoi~ da execuçií.o 110 presente regulamento. 

Ar!.. 101. Durante qt•atrn annos, c •ntados da datada exl'cw;iio 
r1est .. ~ rl'gul:lll1C!lt.o. ns ean• 1 i' lato: ú carta de piloto preshl'ii·' ex a mil 
1le: cakulo nume!'ieo por· logaritbmo-<; WoO!Il(·tria elemeut::r; 
tr'igrmoml't•·i:t r·r·dilinea e e.<p!teric:t; B<l:(ie; fuwhLll1!1llt"e~ de 
astrrHJOtnia phy,:ic:!.; pratica 110 IIS•I da lJ'Is~ola, do dtron"rnctm 
e ''" sr·xt:• n tt: ; per leito C•)ttheci mr·nt•1 dos pr,,c. ·s"·' •s :·mprc<>·,, :o .. ; 
n~.ild.e:·min:H;:I,n :1:1. l:~t:tnde "I<Jttgitllile no lll:tl', ."f\:lllo a' hn
gitude.< dr·,lmi•las tanto da.< in•lic:u;õe' do tempo d:L lo pelo ehro· 
HllllWt.ro, com, da~ tlic.:t<:ncias lun <re·:; dct~:r·mirwr::"io tl:t Yar·::v:ib 
c desvio da agulha.; apparellw, m:moln·a c derrota do:~ na,·i·J:l. 
Este ('Xame tl'rit prova es~t·ipta e or:d. 0,; candirh.l tos á ca.r:a. •I(] 
111 chini:ct: tm··,,l a 1!':' mnchlni,ta de :3• d:t~·l', cujo ~'XlllllC "ral 
~c·t·á feito de :t•.:· ord·• Cllill o Jll'li~Tatntn:l. antwxo. 
o~ exame~ o•·~w~ JU1'il. tu·:chilli~La~ d1: ~· e 1' clas.-e; ·'•·rão 

it•itos de :Jl't'Onlo e:•m us pn·~,·;•ll\II!:IS :l:J'•f'XO'. 
Art. 10:2. :\Pt:lttua l·id·v!:'i:J -•·ra a•l'ltir.til\1) ;lo.< c·xa.mr:' •l• que 

traüt o nr·:i~o an!('J'iot· c:em J•t·ov~r f]\!H ,·, mnim· dn ~~~ ::rmos 
e q11e ll::g'fili" taxa de ]():~. c·.l'•r;tla p~lo m•J.lo t!Htr.·adu no 
~trt. 9:'>. , 

Al't .. 10~. "\l(•m do exigido p lo :t!'ti!o p1·ecedc•nte. o ca:ldi
dato iL c~tl't.::, de machinist<t dtJ :3• das~.· dcverit provar· qtw tem 
o tt:mpo tlP ·dlic;ua m.lr~::~lh no ~1rt. Q~), c do modo est.aiJc·l ·cido 
110 mesmo artigo. 

Ig·ualmeut ·devem ~a tis fazer 0' c;m·1i;ln.to; {t cart t de piht•l as 
c·xigendas do dito art. U\J. na parte que lilc . .; li.-r refl::t'l'lltc. 

1\rt. IIJ.I. :\'rnhum macltinist<L de :Ja clas~e set·:·L admittido a 
cxa!lw dr• m:Holtillb:t·· d" 2" l'!:t-' n~em pt·m·ar qne p:t'l;"U a taxa 
estnlwlccid:t pelo art. 9~> e que tPm um anno de viagem cowo 
machinista. 

At•t. lO>. l'at':L o ('X:t:ne 1ltlm:1chini<b •lo l· el:!..;,;p i'PT'ão o!,. 
SN'Vatla.~ a,; •b:lJfiS:· i'il'" dos <!I'L'. U! n \J:í. 

Art. lOG .. \ lH'•iVn. cs:~t·ipta ·'o·: exatuc..; •lc mnchinistas ennst.::r{L 
do: .Maehini~ta <h• :~ d:Js,e-l·m 1.rf'cho •'itado. com o fim •1c 
prova1· que o candilla.!o e.·;crcve eorrentc ,. eoJTeettUltelltn o por
tugnroz ; c:l]cul<>s Httmer·ieos sobre as quatro op<·ra,:i'íc~ fun·'a
Inl'lltaesda. n.ritilmetiea :;obr·c nnmeros iniPiro;, fr·aeç•.•<•s onlin<L· 
ri~s e '1e:·imae.'. e complexos; ,:ystemn. metrico decim:tl; enba!-!·cm 
de carn•eit·. s rle 1(irma l'egular. MachiniRta de 2" cla~se -0 
mesmo que para o llJ:lr•hitJ ,:t:l.tlf: 3" ci:ts-c c mai:< cul.agnm do 
c.:n·o:•ir:u ·,. li'n•tna ir;·•·gul:lr; e<tk:tl<>-' Iel:l.liv:•R a Yalvlll<~s 
,'o SJ.lgn.·:t!.<;;:. i\ítt.··hini:--.t;: d~ 1" ('1: :::;<•-0 i:~<·S!llo qnn (\ !'Xigidu 
p:tt·;~. o.-.: l!l·~··hiuis~,a-~ do 2·' c :;·~. ~·tn.-...s ·:-.~ ~~ ~~·ai:-;- (·da<'I,'Ú.o du 
um l'dat"riu ~obre olü('cto de ~eni.;o, uu par·t.c ,t,, e~hulo <10 
um~t machina e 1lo sev. funcciouamcHto durante um L via~clll, 
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cujo enunciad<Jl será <lado pela commissão examinadora ; calculo 
de interpretação de um diagramma rle indicador; traçado gra
phico de uma peça de machina destinado á execução. 

A prova escripta do exame de piloto será exclusivamente 
pratica. 

Art. 107. Os exames oraes •le machinistas limitar-se-hão a 
questões de maior e immediata applicação praticn,, rle nccordo 
com os programmas annexos. 

Art. 108. Os actuaes macllinistas de 4', 3" e 2" classes, para 
melhorai' de classe, fic[Lm sujeitos as disposições dos arts. 94, 
99, 102, 103, 104, 105 e IOG do presente regulamento. 

Art. 109. Emquanto não hou\·er es~olas de machinistas 
e pilotos em outros gstado~. os candidatos á carta de machi
nista e piloto pre.;tarão exame~ nos arsenaes de marinha da 
R(• pu hlica, de accordo com e~ te regul<~ mento. 

As C()mmis,.;i"ie3 examinadoras eompor-~e-hão do inspector, 
como presidente, e llo •1irector das oflkinas de machinase d1• um 
ajudante rl.o inspector, para o~ exames de machinbta,;; e <

1e dou,; 
ajwl:ultes do inspcctor, e mt Htlta rlestes, de dous Gfficiae,; da ,\r
mada convidados pelo inspector, para o." exames de pilotos. As 
cartas serão remettidas á Secretaria de Estado para ::;erem assi
gnadas pelo 1\linbtro (ht !llarinha. 

Art. J 10. Na Capital Federal, os exames rlc machinistas e pi
lotos continuarão a ser feitos como ate hoje, observadas as dispo
~içües dos arts. 94, 9\) e 102 <t 108. 

Art. li I . Por occasião da execnção do presente regulamento 
o Govemo nomeará os professores, sem dependencia de concurso. 

Art. 112. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Ferleral, 20 de abril de 1803.- Custodio Jose de Mello. 

Ta bella dos venci m9ntos do vessoal d3 Escola de Machinist~s e Pilotos do 
Estado do Para 

5 }>1·ofessnres ••••••••••..••• 

1 p,. ,fes.S.•1r de desenho ....•. 

1 Cons.trnct•H' tle lll!l.Chiuas •• 

1 Secrct'tri•) ••...•....••.... 

i l'ort••ir 1 •••••••••••••••.•• 

2:0:)0$0110 

i:GOO.<OOO 

2 ~~~ :'\'f~!Jlr~s ••••••••••• , . • • • • • ••••••••••...•• 

1 :onosoou 

800~000 

i:200$0ll0 

(if)G$666 

721)$000 

1'01"\L 

3:000)<00') 

2:\00$000 

1:200~0011 

2:000.)000 
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PROGRA!IIMAS PARA. EXAMES PRATICOS DOS MACHINISTAS 

lolacldnistas de 3" classe 

Estudo 1las machinas a vapor, tanto marítimas como loco
moveis ou fixas; 

NomenclaturQ. de to1los os orgãos de cada typo de machinas, 
modo do funccionamento dos mesmos org-ãos ; 

Definição de cavallo-vapor, força nominal, força indicada; 
Distribuiçiio do vapor, utilidade e limites 1las expansões ; 
Condensação por contacto e por injecçãn, condensadores; 
Propulsare~. recuo, passo de helice, utilisação da força pro-

pulsora, coelliciente de utilisa•ião em relação á área da secção 
immersa, coefiiciente de utilisação em relação ao deslocamento ; 

Preceito~ que devem ser observados quer pat·a a boa com;er
vação das machinas, quando em repouso, quer para a boa di· 
recção, quando em movimento ; 

A varias que se po•lem dar em uma machina, quacs as mais fre
quentes, quaes as que porlem ser reparadas com os recur~os or
dinarios de bordo ; quaes as providencias que, em geral, devem 
ser tomadas na eventualidade de avaria; modo de fazer as repa
rações; 

Bombas, encanamentos, valvulas e torneiras; seu uso e em
prego; 

Lubrificantes ; 
Descripção çlos principaes typos de caldeiras em uso, quer a 

bordo, quer em terra ; seus accessorios; preceitos para a boa 
conservação das caldeiras; cuidados attinentes á alimentação, 
extracção e encrustação; emprego do zinco como anti-calcareo ; 
utilisação dos geradores ou poder de vaporisação ; 

Ebullição tumultUO$a ou revolução nos geradores; causas de
terminant-:s destes phenomenos, meios de evitai-os ou im
pedil-o"; 

Explo~ões, causas desses terríveis accidente~. meios de evi
tai-os; 

Re,!!ras para a. boa alimentação dos fogos, preceito concrrnente 
ao registro das chaminés, depob de extinetos c's ft•gos ; 

Avarias que se po·lem dar com frequcncia nas caldeiras, meios 
de repara.l-as; 

Manometros, seu uso e emprego, graduação destes instru-
mentos; 

Combustão, tiragem natural e tiragem forçada. ; 
Indicadores, seu uso e emprego ; 
Cubagem das carvoeiras ; 
Escolha de combustíveis; consumo de combustível por hora e 

por cavallo indi<'ado ; 
Precauções <t tomar par<l evitar a combustiio cspontanea elo 

carvão nas carvoeiras; meios de evitar sua propagação; 
Instrumentos proprios para apreciar o gráo de concentração 

da agua nas caldeiras; 
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Salinometros ; ~aturowetros ou pesa-o:aes; quao.; os meios c·m-
pregado.;: descrip<;ão e emprego; o 

\"ai nllas de segurança; calculos e exemplos relativos ás 
mesmas; 

l'r·oc·e:-.<os pra tkos ma i..; empregadPs para n linha r uma ma
cl!inao 

Jlach:nistas rl·· 2·' c1nssc 

!liYe~osos em~r·•gos da< machin:ts a Yaw•r: pl'incipio fnndarn·m-
tal elas lllP~m,,;; 

llelini1;iio da o machinas rle dnpl" ,. é'Íill)'les em·i•o; 
l'rin<'ipio da nmc•ltiuns utmo~plu·rie:t::' ; 
Expans~o ; 
l'res:.;:io 1!0 \':.!por rlurantP a Pxpa.n:.;:i"; vanbg-ens c ineonve

nientes da expan:.;:io: Pxpan~:iu lixa t•ll natn:·nl e Pxpans:-;o Y~l.l'ia
vel ; Pl<t,silico:tç:lo dos org:-,n, tlt". •·xp:tn,·~o ntt j,nd, q ila 11 to ao 
pmprio orgiio e qu:11i to ao mo v i 111"11 tn Llos mesmos ; V:> ntagrth e 
incotl\·eni•·ntrs das •'iJl',•rPJitP~ e~p< ciPs •'e !'Xl'an.-ão Ya!o;an·l ; 
f•xpansãn JWlo sy~tema \\'oll'; m:~eltin:<..; c'e t:iplicc u Qll:l<lrnpla 
cxp.msão; vantagpu~ e illt 0 0ll\'l'll:t·n!P~ das t:Je:<I!Jas; 

Cla>sitit'açiin dos appnrdlws a Ynpnt· einprcgr~dus na u:LH'g ·
('iiOo snh PS ponto' de ,.i,ta d • prC"'"''" "" ,·:~por· com que tl'al,;;.
lltam, do lll"do por que e.-:tp ó ntili:.;;11ho tla tr:llt~mi,<io do II!O
vimenlo do t·mbolo ao Pixo motor, da f"''i•:ão •'t•~ cylin·'r'"" c, 
tlttalnwntr, ti:L 1 SJH~cir du JH'Oj•Uic.t>i' l~lll!'l'! .~a·:o; \':tllt"gen~ e itt
conr!~ttirttt.l'~ das llt<!.china:; .. o:!~i·icr:itl:ts ,;ob emla um d··,tes 
l'' •tllo< "" ,.i,-ta ; 

Distl'ilmi<l<H'es de Yap••r a" e~ littdt·"; clr~ssilio:·aç-ão e t·Pgula
mcn t.o d< ., nwsm"s ; 

Cnbroo :tn:nço, angulo de c::!:L f :n. an"ulo tl:· av:ttlf,:u; 
Contlr·tt,a• ão: cr>ttdPn~:t 'u:·es; -llll ti·n pr;ueip:d, ra!tt<:;:•·tts c 

inct>tl\-l'llÍ<·tJit~ tios r·Ittprngnc],,,, a htll't:u ; 
l\l<tnomf•h·os: seu usu e cmpro,·.:.:o; :.:r:uln:H;i'í·'; qu:vs us mais 

Clll]'l'l'gatl<.1S ; 
Y"CtlO aiJ::.:oJnto ; YaCUO effccti \'0 ; 
l\letaf's mais cmpregi~<lo, nas <'Oll'tt·nrc:·-f·~ das mndtitm~ ; 
Avnrias 11:1' machiua:.; e l!Hltlu de: t't•dle•lial-:ts; 
Dill'ul'etltPS lllfllWÍl':tS de l'Xjll'i!IIÍ'o a r .r:;:> das macidnn·': i ~L

Yallo-\·apOl': f<•r<;a IWillÍilai; l<>t·•;n indieada Oil ab~:.>luta; l'ui'<,':t 
t'l'nl ou di' •·t.int; fo1 l!illl:•s '·' r·ak1il"s 1 e!iJt'PtJI .. ;:s ú~ m••,tnas ; 

lllflk:'!lorde pre;:;:~o de \\'att; t~·p··;' tln indil:ildol'E'~ m:lis ll~:t
dos_; de~<Tipção tlc·t:tlilncla; u;:t) f' priucivu tlus liiPc'!ltos, in,;tal
lar;ao do appat•cll;o f'l'f{tll1·'" o :.;y,t,.,nm da mnd.iJ.n., l'' !•r:u:çiio 
antrs dP u -:t.!o o HJ>p:ll!'lilo, liJ!Il:t :~l.ill'"!Jlwric:t e ;:pu tra.<;a•'o; 
an:~!y·r' d:~s ··nn·:~,: bt·d:ts pelo i~:dit·aol<•r, u(•du\'dt<• das cUt":a:; 
do ituliea·l>•rou dia~Tamnw. da lJi'P>'il" ;;:'dia e lS t['al.al':o,; s:.!JI'Il 

o ••mholP ; e:dculat• diné: r·amtltns (' pu r dl :.; l'Ot!lt~ct'r os Lleleitus 
da tJI::cltitta: 
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Prop·llsorcs cmprega•lo.~ na navegnção; rodas; elemento-dia
metro ; conta.; de pressão ; velocidade da roda; angulo •le en
trada e 1le sabida; passo, avanço, recúo, ditrerentes systemas 
11P J'Otlas; as vantagen~ e inconvenientes corre,;p,,ndentes; 

Ilelice: classilica(,'iio em rt·la~·ão á natureza da supl•t•ficie da'! 
p:'ts ( V<LJ'ied;Jdes dP helicc), ltelic11 de pa~so constante c de IJUS:'O 
vtuiavd, iL di.,po:'i<;ão ·1a-; pás •·obre a bo.<"a. e á lig-ar;ão com o 
I'f~)'cctivo ('iX•J; aba; ou pü; di:urwtt·o; p.ls·o; avanço; 
n·cth · 

Cal ,'e i t'<IS : chssifica,:ão soh os pontos de vista da tcn;::ío do 
vapot·, da confi;..\·tn·açã.n exterior c d<L dbposi1;ão interna; •'e . .;f'ri
[l<:âo mi11ueiosa das caldPil'Us em usu ; mNho<lo de 1·staguameut.o; 
S8t·vputia e manobra das val vulas : tot•tJei r·as '' Plletut:~mr·u LuE., 
qne compol'm os accr!'"orius de UJila c:ddPim ; Yaut.ag< n:: c 
inc"n v. ·nientcs das dt1f·rentes e~pecies de caldeiras ; tnater·ial 
empregado na sua con:::trucção; in~ttlll:u;ão a 1Jor•1o e em tet'!'a; 
quaes as mais usadas; prova hy•lraulica d~- caltleit·as e modo de 
realisal-a; conservação das cahleir•as; moi o,; de evitar o:; 
depo:;itos (•m geeal e particularmentfl a,; incru:;taçõe~ ; vanta
gens e inconvenientes dos difl'ererltPs meio . .; empt'('g"ados para 
esse fim; ('llel•imento das cal<lcir••S; alimenta<;ãu com Ul-(lla do 
mar; extt·a•çiie~ continuas e periodkas; accid•·utes; suas 
cansas e meio:; de al.temlel-os ; perigo especial dos tlepo:;itos 
graxos ; medidas a tomar quando a a.~·ua <lesappar'<'CH do 
tubo de vitll'o ; sobre-aqueeednres; vantagens e inconve
nientes do:; me . .; mo,; ; agua no:; cylindros ; provi <lendas a tonmr; 
dizer de peompto os reparos que se devem ellf:ctuar 110 caso 
de a varia. total ou parcial ; 

Trabalho •las lJOmbas e quaes as peças da machina e cablf·ira 
que SP1frem Ih esf(H'<:os direct.os do agente motnt·; 

C"nhecPl' o modo de cnnstruc•;iio das ditft·rentes f'spccirs de 
machinas, tautu terrcstr<!S como tnaritima,;, e detalhar suas tli!fe
ren tcs ]Jer;as ; 

Lu brtfh'adores; combustão; tiragem natural; til agem for<:a:la; 
Cuh:~gem d::~ ca.rvoeiras e e>colha de comhu-tivcis ; 
Púr a m:tchina em m"vimento: p1·eparativus da p;n·tida ; pur

ga~·ão ; accl'lm·a•:fio c di mimü•;:':o de marclta; marl'ha l1·nta ; pa
rada ; in ,-crsão de marcha ; 

ln~tt·umentos proprios para apreciar o gráo d) concentraç-ão da 
ngua nas cal<leiras ; 

Salmomett·os ; saturnmetros ou pC'sa-saes ; quaes os mais 
empr1·gados; dlc'scrip~;ão e modo de usal-os; meios de constru:r 
um pesa-sal a bortlo; therm; ;111 t1·o emprrg:t<ln co1no pe~a-~al; 

Valvula,; 1le ~rgurança: verdadcit·o objecto das mesmas nos ge
radores, cuithulos que lhes devem ser dispen~a·los, de quaut.os 
modo~ podetn ser carregada~, regras, exemplos c calculo.' rda
ti VOS ÚS lllP~IIHIS ; 

Curn!m~tâu e~p··•ltanea na:; c:1rvol'iras; prccaw;ãu para ('vi
tal-a; meio~ tle eorn!,ater o ti·go In~ ca.rvodr·a~ ; 

Proces,;o~ empre14•tdo~ para alinhar unm lltachina; 
Macltina;:; elecLricas e hytlraulicas. 
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ll!achinistas de 1• classe 

O programma para o exame de machinistas de 2" classe e 
mais: 

Fazer um rascunho ou de,enho de qualquer peça. principal de 
rnachina, de mo:lo que f's;:e rascunho ou desenho, com as dimen
sões marcatlas nelle, possa ~f·rvir pa!'a a construcção da peça ; 

Calcular valvulas de segurança; 1l esfot•ço do corpo da cal
!leira; os estaes e modo de cravação dos arrebite~ ; 

Calcular as propor(,'ões que devem guardar entre si as diife
rentes peças de uma machina; os e.-lorços ue tracç:"io, de tracção 
e flexão em~arras df' !erro cyliml ricas, e os rle tracçiio e llexão 
nas rectangl larf•s, com prsos dado~; 

Yerilica!;il e alterações necessarias na uistribuiçiio uo vapor 
Jlel<~s y:,lvulns divhoras, indicando quaes as differew,as produzi
das nos diagramma~, rectifiea~;ão e venlic:1t;ilu do parallelbmo 
dus eixos e modo ele acertai-os ; 

Comb 1st i veis di versos, sua. escollm; podt~r vaporisatlot· ; 
Limpeza das caldeiras, fornalha~ e chaminés, preeauçües a to

mar nus paradas, precauçõe:; e disposições a tomar por occa
::;iiio de render o quarto; perdas de calor; camas que podem 
produzir nm aLaixamento anormal do uivei do agua, medidas a 
tomar neste caso ; 

Substituiçã.o dos arrebites e parafm:os; suhstituh;ão de uma 
chapa da caldeira ; 

Lubrificação e empreg-o das priucipaes materins lubri1lcantes ; 
meio" praticm de conliecer si ellas cunteem acidos ou outras 
quaesquer sub~tancias prejudiciaes as ll!achina!'. 

Capital Federal, :ZO de abril de 18()3.- Custodio Josd drJ Jieilo 

~IODEIJJ~ J;E CARTA~ 

Republic:t dos Estados Unitlos do Br;:~zil 

E:;cola r1e Macltinista,; e Pilotos do Estado do Parú. 

Em nome do Governo da. Republica dos Estados Unidos do 
Brazil. 

Eu (nome e posto do director), director da Escola rle Machinis
tas e Piloto~ do Estado do Pará, tenr'o presente os termos de 
approvaçiio nos exames das máterias do cur:so de machinas 
prestados pelo Sr.. . . . . , uatural 
Jilho de , nascido em de 

de lS , ao qual foi con!'t·rido, no dia de 
de 18 . o titulo de machinista de segunda classe de 
na.vios a vapor do commer·cio e industrial, maudei passar-lhe, 
em virtu1le da autoridade quo me confere o regulamento, a 
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presente carta, afim de poder elle exercer a sua profissão nos 
Estados Unidos do Brazil. 

Belém, em de de 18 

O director da Escola, O presidente do exame pratico 

O secretario da Escola, 

(Logar do sello) 

As cartas dos pilotos que houverem cursado a escola si\ o, m 11-

tatis mutandis, iguaes ás de machinista de 2" classe. 

Cm·ta de machinista de ta classe 

Republica dos Estados Unidos do R1·azil 

Escola de .Machinistas e Pilotos 110 Estado rlo P;trá. 

Em nome do Governo da Republica 1los Estados Uni,lo:< do 
Brazil. 

Eu (nome e posto do director) , director da Escola de Machi
nistas e Piloto.~ do Estado <lo Pará, tendo presente o termo tle 
approvação no exame pratico, feito de accordo com o re,peetivo 
programma, prestado pelo Sr. . . . . . . , natural 

, filho de , nascido em 
de de 18 , ao qual foi conferido no dia de 

de 18 , o titulo de n.achinista de primeira 
classe de navics a vapor do commercio e industrial, mandei 
passar-lhe, em virtude da autori<lade que me confere o regula
mento, a presente carta, afim de, poder clle exercer a sua pro
fissão nos Estados Unidos do Brazil. 

Belém, em de de 18 

Odirector da Escola, o presidente do exame pratico, 

O secretario da Escola, 

(Logar do sellq), 

As cartas de piloto e de tnacbinista de 3" classe, que não cur· 
saram a escola, são, mutatis mutandis, iguaes ás de maehinista 
de l" classe. 
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DECRETO ~. 1 G:l - I o.: ;!:r JJE ABIUL DE 1803 

Cr.•·t ~:rai·.: n rr h:l.bl:I:to de in!'an':Ji'ia d • ;~'l.'\1'· 1 ::1...; u;,ci•·n-le.~ na e l:n:H'G:t do 

.h.·lhl. Jl·• ,:;tr•J,, d 1 C•! •r:t. 

O \""i;·t·-P:·e-~• 1 l~HL· ·1:t Jlr·p,~!tlr·: fl11~ l·>t:ulus [~niclo.-: 1lo Hcazil 
I 
1 
(llt_;l'({i_l: 

Arti~·o uuit•:). ~~"it~;t C'l'i,:ul·l :1·1 ( Oin tL'·· t do .Jal'·'irn. no E-:Latlo 
dD. r;,:a·,.,·,. tnai.< it'ni.>.ot:lllo :odn il!!'.utl:>,oi L OJ dr• g·u.Lt'la~ rneionaes 
do~ ~-~·t'\'i{'{} a ·ti\·o, l'd:ll q•J l,.i'tl C 1:11 · r.t!hi:t-.: (' ;t. tlt•<i~~lli_U·:lr.t tie 
I! ~I . " 'p;al ·i't'a "~'.~·:• n! ''li !• o , •. o;'' r•: :~··11 · .. 'a" q lt:tl i :it\t 1, ,., ,·,il di·
t(l'l·l 'r) 1:\'l'.itJ d ,...:. .<;~!1 ., • I' · !·•:J,·(•:Jt.· .~ J\•!i~.:i•h t:.1;1la•e~t; 1'·-·-
YO,:_J:ula....; n ~ dl--!':,.i ·, ('IH I..> IH i t'~ll'i . 

Capital l:·~·tlct· .. t, :.!IJ tl; ~~l,ril de, IS'.J:l. G· ela ltc·pi.tlJlic;~. 

IJECltETON. l31il 

O y:,., .. pt·e~:d!"IÍP ·!:t l:t•pi!LI :o. 
l'· ,.,11·., dt'l'l'('i :tl': 

FLO!tL\l\0 l'EIXOTO. 

.·u·1.i;.~·~• ::11i· o. F·:,~;l ('l'l·:J•!·I na. ··qJJt:lt·~·.; d:• ~uin·;ll, nn -!.:l.dt~ d11 
c,,., ·ú, on::i~ 'ltlllJ·\t:ll'r•:o ,• ;n:'ottl.o.-i:t :lt~ :.;·l!·rd;t< naci<llt:tt'' do 
S('l'\·J,;•' :t"ii\-~L •.;l):ll q!!;t.lt·n \'II'Jl ::!!lt:·~~ ,. a. de.,ig·n·t·;.::> ll\.~ ll>~', 
qllt) ~~· •ll'cn:r ~·tt'.t c'liiil "' :.;u ,,.,J:,, "' i o::ar•< qn :lítk:lth.; 110 dí~
tr.d." ,Jp lpllt·ira-<. P"t'i.r:rH:<"nl." ,·, , ... ,·,·rid;~ •·o tt:tt' ·a: ren•,"ad:•,; 
a~ tli.--['·':'>ir:,-,P."" t 111 eo11trado. 

l'a i tal F dl:ral, :!ti dt: ahril :i<· J,;<J:;. ;,·da l:t·p:tblic:;t. 

Ft.OitL\NO I 'EIXOI'O. 
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DECRETO N. 1365 - DE 20 DE ABRIL DE 1893 

Crea mais u:u batalhão de inf:tntaria. <lo guardas nacion:w~ ~In scrdr:,:o activo 

na co:n1rca d1! :\r:tca.ty, no E~tado elo C e t.rã. 

O Vice-Pre,;i<lente <la Republic<L olos Esta<lo~ Unio1os <lo Bt·~Lzil 
re:>ulve decretar: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Aracaty, Il<l E~tarlo 
do Ceará, mai~ um batalhão de intà.ntaria do servi('O activo. com 
quatro companhias e a designaÇ'ãO r1e 117°, O qual SCJ'á or;.mnh:ado 
com o:> guar•la:; qualificados no rlistricto de Limoeiro, pertencente 
á referi, la comarca; revogadas as disposi~·ões em cuntrariu. 

Capital Federal, 20 de abril de 1893, 5'' da Repn!Jlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Feruando Lobo. 

DECRETO N. 1366 -DE 20 DE ABIUL DE 189:~ 

Creu n~L couuu·ca de 1\lal':tgogipe, no Estatl.o da !kthia, un1 retiiJuento de 
cavallaria de guardas naeiouae~. 

O Vice-Pre~ir1entl1 da Republica dos Estat.los Unidas tio Brazil 
olccret:t: 

Art;g,, unico. Fica creado na comarca de '\1aragogipP, nu Estado 
da Bahia, um regimento de cavallaria de guardas nacionae-', 
com quatro ·~~quadrões e a designação de 20", que ~e· organbará 
com os guardas qualilicado,; nos districto~ da referida comarc:i; 
revogadas a::; dispo~ições em contrario. 

Capital Federal, ~~~de abril de !893, 5" da Republica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Poder Executivo 1893 



AC'TOS DO POnr:n EXECUTIVO 

DECRETO N. J3G7- DE :!O DE AB!tiL D8 1893 

C1·(~;t na. co1uarca. de Caotet~\ no ·l~staf.lo da. Bahia, mais um Uathlhii.o do ~crviço 

a•·tivn P. eleva. n.. regimento o go CSI(ltndrão d1~ cu.vnllaria de guarda.s nncio-

O Vice-Presidente rht ltepuhlica dos Estados t:nillos do Brazil 
decrct:1 : 

Arti;.:o nnicu. Fic;t ct·earlo na comarc:t de Caeteté, no Estado da 
Bahia, mn.i~ um h:1l:tlh:\o de infantaria, com quatro companhias 
e a desigm11;~o de l4l''. e 1; elevado :t regimento, com quatro es
qu;vh·úes c a desigmtr;iiu do 2:t', o 9• eSI[Uarlriio de cavallaria, os 
q\wes ~P organis,triio com nfl guarda-; rtacionaes qualificados nos 
,[i,.;tl'i<·t,,s tl:t me,;ma. eo1111trr:a; revo;~adas as disposiçücs em con
t.rario. 

Capital l<'r·dPm1, 20 de abril de 1893, 5" da RepulJlica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Fenwndo Lol10, 

DECRETO N. t:3ü8- DE 20 DE ABRIL IJE 1893 

Gr~·~l na colll.'lt'Cfl da. Capital do 11~-;ta~lu 11ft. Bahia 111als um ha.talhão de iuf:ul

hria 1lo Rccvir:o acth·o !]!} gnardas naciunae . .:;. 

O Viec-Prrsi•lcnte •ln Repuh1ico, dos Estados Unidos do B1·azil 
decreta : 

Artigo unico. FiM creado na comarca da Capital do Esta· lo •la 
B;thia mai:S um batalhão de in1antaria, com quatro companhias e 
a designação de 140, que se organisar<·t com os guardas nacio
n:J.es alista· lo:> nos rlistrictos :la mesma comarca ; revogadas as 
1lisposições em contrario. 

Capita.l Fedem!, 20 1le aht•il de 1893, 5" •l:t Repuhliea. 

FLORIANO PEIXOTO-

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1369-DE 20 DE ABRIL DE 1893 

C1·na nn. coma.rr,a de Monte Alto, no Estado da. Bahin, u•n reg-iliJt-mlo dn 
cavallaria de guardas nacionaes. 

O Vice-Pre~idente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazi1 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Monte Alto, no Es
tado dá Bahia, um regimento de ca.vallaria de guardas nacionac~. 
com quatro esqnadri'íes e a designação dr 22•. que se or:nwi~<tr:'t 
com os guardas qualificados nos districtos tla releri1la comarca ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 20 de abril de 1893, 5" da Repuhliea. 

FLO!tiANO PEIXOTO. 

DECRETO N. 1370- DE 20 DE ABRIL DE 1893 

Ct'efl. nm re~lmenl'J dP- cavn.llaria de gnardaq nn.cionae~ na com1.rca da. Faxin:t, 
no Estado rle S. Paulo 

O Vice-Presidente tla Republica dos Estados Unidos do Brazil 
r e sol v e decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica creado na comarca da Faxina, no Estado de 
S. Paulo, um regimento de cavallaria, com quatro esquadrõe;; e 
a designação de 79·•, que se organisará com os guardas nacionaes 
qualificados nos uistr·ictos da comarc,1 ; revogadas a;; disposiçõe;{ 
em contrario. 

Capital Federal, 20 de abril de 1893, 5'' da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1371- DE 20 DE ABRIL DE 1893 

Auturisrt. a Coiit]Ja!ntie G,ht(:rale de Clte;ains de J?e-; lJ;·.tsÚians a construir 11111 

no\·() :t.rlll.-tZ~ltl na e~t'l':'ào •h• Cj11'ityk1, por Cllnl:t (lo cu~tC'io dn ~na cstraUn. 

O Vicc-Presi<lente da Rcpul•licn. dos Esta• los Uni• lo~ •lo Rrazil, 
attendendo ao quP reqw'reu a. liJ,,,1,(1,.J;tie r;,:,,,·r(Jll' r/e Owmins 
de fia llnisilten.,, ee,o~iouari:t.. nos: termo~ do •'ecreto n. 7420 
•1e 12 •!e ago.<to •le 1819. lo~ tlil'eit:J< e obrigações con8tantes rlos 
•lf'('J'etos n<. 591:! e !}:13:., ,],. I rle maio e 20 de outubro de 1875, 
61!18 r!<' 17 •le maio de t-:;(; ,. i•·:~s •le 5 de out.ubro •I<' Hn'!, re· 
lativos :'t E'tr.:da ri· Fc. ,·o o.!r· Par:~t]a!.'uá a C•trityb:l. rf·~o1ve 
couePdtT·lhe autori,açiit• p;;ra .:onst:·uir nm novo Hrmazem para 
mereadoria, na r•st.a•;ão ~.:., Cttl'i tylm, por conta ·'o cnsteio da r·efe
rida estr·a.d:t, p odentlo •lespender eom a> obra• até tL quantia 
ma :rima de 37:040$:!68, o.'-~ accordo c:nm o pr·•jecto e orçameuto que 
co tu este baixam ass1gnados pelo dire<:tor get•al da Dir·ectoria de 
Yia\,'ãO. 

O Dr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, :'llinistro de Estado 
dos :'\rgocios da lndustria. Viaf;ão c Obras l'ublica~, assim faça. 
executar. 

Capital Federal, :20 de abril de 1893, 5" da Republica. 

FLOlUA:'\0 PEIXOTO. 

A. P. Limpo de Ab1·cu. 

,.I'P;l_ '11!1 l'o)!lllti:Uld•l >lll•('l'i••r Uc' n:'ro{'l"- lJ:to•intno•.; n:l C"ll)ll:ll'( .. l •!13 .\Illl'i<'_Y, }1() 

!·:-..t.1·l ., ·h .... . \1:-·: :,as 

O \'ice-Presidente da , ltt'>pulolic<t do~ Estado:-: Unirln~ •lo Rraz.il 
reso1 v e decretar : 

Artigo uni co. Fica ,.r.,atlo na •·on:~trca de l\Iuricy, Estado tia 
Alagôas, um commando superior •lo guartla~ naciunaes. que H 
comporá do Jío batalhãn tle inf\tntaria, deslig-ado do commando 
supPrior tia cornarc<t da Cniii11, l'Eduzitlo a quatro companhias, de 
um batalhão de infanta,·ia, com quatro t:ornpanhin.s, com a desi
gnaç~o de 4-'l", de um l•:ttalhüo da I'P~r~rYa, tambem com quatro 
companhias e a de,;ignar;.ãode 17". e de nm regimento decavallaria, 
com igual numero tle e:>qua•lrões. sob a designação de 5'', ora 
creado~. os quaes se organisarão c0m os guardas qualificados 
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nos districtos r1a mesma comarca ; revogadas as dic;posiçõe~ em 
contrario. 

Capital Federal, 27 d.e abril de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1373- DE 27 DE ABRIL DE 1893 

CJ'N.t n:t Capital do Estado das AlagUa~ mais um batalhão d~ artilharh d~ 

posição de guarda~ n:tcion:t"!'. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados llnirlo~ rlo nrazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unicn. Fica crf'ado na !apita! do gsta•lo das Alagôas 
mai~ um batalh:ío de artilharia de posição rl~ guartlal'l nacionaes, 
que se compor:i de quatro baterias e terá a dr~ignat;ão 1le 2"; re
vogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 27 de abriltle 1893, :;o tla Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO 

Fenwnrlo Lobo. 

DECRETO N. 1374 - DE 27 DE ABRIL DE 1893 

.\bre um crwlitn f'Xtr:lor,linario de :1:2.:.0~70'), p~u·a p:tg-~·~~~nt.r) tlo prP.~nin ao 

Dr •. 1M•!·~ I..niz rle Ahl~~rh. C·lUtQ, lente C'ltiledr:ttiC:l d:t Facnlrkule di1 

.:\Iedicinn da Ha.hh, e dit impressio (1e sna obra intituh•l:t ~·Li,;rú~-. 1le 

clínica medicn e th~rnpentica i>. 

O Vice-PresirlPnte da. Republif'a d(Js E~ta·los l'ni•los do Bra.zil, 
contbrmando-se com o pa1·e ·er ummirnement.e a.í•PJ'ova.do peta 
•·ong- Pgução d-t Faeul•hul•~ ·'e M<'dleimt do Rio •h- .Jaueiro ('lU 
SP~são de ··5 de janetro de IK9~. que considerou •le va.lur sci;·n
tifico e um prest;J.ntossi .1o livro de cousultas pelos •~studautes 
de clinica medica a ollra do Dr. Jose L1tiz d.e AL1eid.a Cuutu, 
lente cathed.ratieo da Faculdade de Metlicin(l. da Bahia, e tio 
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acc .. r·1lo com o art .. 77 dos estatutos das Faculdades de Medicina 
approvados pelo decreto n. 9311 de 25 de outubro de 1884, e 
entn·, a autorisação contida no§ 6", n .48, do art.2" ela lei n. 126 B, 
d1\ 21 dP novembro de 1892: 

Resr,lvc• abrir ao l\lini~terio da Ju,.;tiça e Negocios InteriorPs 
um ct·edito extraordinario de 5:280$, sendo 2:000$ para paga
mento do premio pecuniario ao Dr. José Luiz de Almeida Couto 
t' 3:280$ para a impressão da obra intitulada« Lições de clinica 
medica e therapeutica». 

Capital Federal, 27 de abril de 1893, 5" da Republica. 

FLOiaANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1375 - DE 27 DE ABRIL DE 1893 

('J···a 111rti~ 111!1 ktblhão de gu3.rdn~ n.1.cionaes do SPr\·i,~o da re~erva na co

lll:tt•ca d1• ~f ar 1Ie JrP.gp:-tnhrt 1 no Estado de ~Iinas G~r:1es. 

O Vice·PresidentP da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil 
J'P~ol ve decretar: 

Artigo nnico. Fica creado na comarca de Mar de Hespanha, 
no Estado de Minas nPraes, mais um batalhão do serviço da re
sPrva, com quatro companhias e a designação de 103•, o qual 
será orga.nisado com os guar1la~ nacionaes qualificados nos dis
trictos da mesma comarca; revogadas as disposiçi'ies em con
trario. 

Capital Federal, 27 de abril 1le 189:3, 5° da Hepublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. J:l7ô- DI<; '27m; ARRIL l>E 18~13 

,· • t · •a:~ ll'll re~i·nentt) de en.vallari:t. de gaa.rrlas nncionaes n:t. Colnarc;t do 

::rnuf1,rr, no E5'.tad.J 1l•~ ).finas (~ .. ~·[tcs. 

O \'ief·-Prn~idente da ncpuhiict dos Estado' Unido~ do Rrazil 
n ~oh e d<:>er·..tar : 

.\rtii!·o nuico. Fica, creado nu comarca 110 Bomfim no Estado de 
\I i Bn < 111·rac~. 11Jn.i~ um r. ·gimcnto 1le ca vallaria, com quatro 
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esquadrões e a designação de 50•, o qual será orgauhado com os 
guardas nacionaes qualificados nos districtos da mesma comarca; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal. 27 de abril de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO. N. 1377- DE 27 DE ABRIL DE 1893 

Crea mais nrn batalhão rla reserva de guardas nn.cionaes n~t coJnarcrt rio 

ltio Novo, no Estado de ~Ilnas neraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unillos <
1o Br·azil 

resolve decretar: 
Artigo unico. Fica creado na comarca do Rio Novo, no Estado 

de Minas Ge1·aes, mais um batalhão da reserva, com quatro com
panhias e :.1. designação de 104°, o qual se comporá dos gm~rdas 
nacionaes qualificados nos districtos da referida comarca; re
voga<las as disposições em contrario. 

Capital Federal, 27 de abril de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1378 - DE 27 DE ABRIL DE 1893 

Dü. fll)":rt. orgnnisa("ão a.o commnnclo superior da Guarda Nacional da r~nn1aJ·cn 

de S. Siluão, E~tado de:--:. Panlo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
•lecreta : 

,\rtigo unico. O comma.ndn ~npPrior da nuar.Jn. :\nrinnn.l da. 
c<~marca de S. Simão, uo l~:;tado de S. Paulo. sr c"mpor·,·t do :l!! · 
e fiO" batalhões ,1e infantaria, já organi>ad ... s e nr:J. r•~duzido~ a 
qmd.ro companhias cad:i um, de um b~.t<tlitão •lo sPt'l·ic::~ dn, 
re~erva. 1.ambPm com quatro companhia~ e a desigtw•:iin ,[,. ()!•, 
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c de um regimento ele cavallaria. com igual numero de esqua
drões e a des;gna.ção de 80', os quaes serão organisados com os 
g-uardas qualificados nos dhtrictos da referida comarca ; revoga
elas as disposições em contrario. 

Capital Frderal. 21 cle abril de !R93, 5• da Republica. 

FLORIAl\"0 PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 137!)- DE 27 DE ABRIL DE 1893 

1'r·•:1 rJJni" 11!1! Uatalh:lo dE" inf:l.nt:1ria 1lo sr~n·i~n :letivo f]e ,C'll:lrd:-t~ nacionaes 

n~ c•)JIIarca 11f• Jl]J,~.,~. n·) Es~ad•) da D:thia. 

O Vire-Presidente da Repuhlica dos E,;taclos t:nidos do Brazil 
t·e~o1Ye •'ec1·etar•: 

,\rtigo unico. Fica crPaclo na comarca àe Ilhéos, no Estado da 
Bahia. mai~ um bat·llhão de inthntaria de guarc.las uacionae,; do 
<e r ri :o act.i \"<>, com quatro companhias e a c!• signa~·ão de 142", 
que ~e organis<trácc•rn os guardas qualificado' nas vi lias de Una e 
Ulivença, pertencente~ :'1. r!d>riola comarca; re,·oga·la,; as díspo
siçõe~ em contral'io. 

Capital Federal, 27 de .tbril de 1893, 5" da Republica. 

FLORI.\:"\0 PEIXOTO. 

Fenurndo Loúo. 

DECRETO N. 1380- ])!·: 27 DE ATlRIL DF. 1893 

.\11Lu1'i:.:a f1 ,·ice-prfl'sidentP d•l B:tttC() d:1 Hepublica.,l'l Rr.1.zil a a.~si,c:-nar t:1.mb~m 

os hu;1u-: ''mittid'1" p"lo JnC'~mo b:tnco. 

O \·ice-Pre;;ide•Jte cla Repnbli.;a rio~ Esta los Cnirlos cio Brazil' 
attendenrlo ú erJin·eniencia rl·~ :tpres•:ti' n umi~sfio de bonu.~ :t que 
se J'o•f••J'rl o th·rdo n. I Wi' dn !7 dt> d··Z•Jilll.tro de 18\'1:?, e na im
pns~ibilida·le rle ser·eru elks :t'Signarlo~ em curto pl'azo Húmente 
pr~lo prr:siolente do Banco da l!.eprtblica rio Bmzil, re.;ol ve auto
ri,;nr o ,-ice-J'L'"sirlento do dito lrancll a a~-;ignar· lambem esses 
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titulos, ficando nesse ponto alter:vlos o n,rt. 61 dos estn,tutos do 
mesmo ha!lCO no art. 9•, ~ 2", do cita•lo decreto. 

O Ministm dos Negocios da Fazenda assim faça executar·. 
Capita.L Federal, 27 de abril de 1893, 5• d~t Republicn. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser::;edello Co1·rê((. 

DECRETO N. 1381 - DE 27 DE ARRIL DE 1893 

J l.1re a. o 1-Iinisterio dos Negocios da. Industria, Yiaç-ão e Ohr:ts Puhlicas um 

rredito exttZLordin:trio de quinze mil dollars ao cambio de 27 dinheiro~, ster

linos por mil rr~is, pará pagnmento devido á via ferre:'t. Intercnntin11ntal. 

O Vice-Presidente da Republica do~ Estados Unidos rlo Brazil: 
Considerando que a vigente lei de orçamento niío consigna 

verba para occorrer it' de~pezas dos trabalhos prel i minare-: do tra
ça lo da Estrada de Ferro Intercontinental ; 

Attenrlendo ''o compromisso a que o Brazil e~tá obrigado; 
Resolve abrir ao i\linisterio dos Negocios da In·1 u~tria, Viação 

e Obras Publicas um credito de quinze mil dollars ($ 15.000), ao 
cambio de 27 dinh~:il'<•S sterlinos por mil réis , para satislhzer o 
pagamento 1la 3' quota destinada áquella despeza 

O Ministro de. Estado d,•s Negocios da Indu~tria, \'iação e 
Obras Publicas assim tàça executar. 

Capital Federal, 27 de abril de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou:;a. 

DECitETO N. 1382 - DE 27 DE ABRIL DE 1893 

Faz ext~nsivo :i. .\rmada o decreto n. 1029 tle t 'í c V~ novembro de 1890 f(ne 

el-won n 21 :1nnos a itlad<" tios filho!' vaJ•ües clns otlicines I' o Ex~rcito, p:1 T':l n 
percPpção dq !neio sn!flo 

O Vice-Presidente da Republica dos Estado-: Unidos do Brazil, 
atten·1em1o ao que dispõe o art. tl5 da Constitniç:to Fedet'al: 

Resolve elevar a 21 annos a idade de 18 fixada no art. }0 do 
decreto n. 475 àe li dejunho de 1890, t•ara a cessa<,,iio do abono 
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I 

do meio soldo aos filho~ varC•e;; dos officiaes d(t Armada e classes 
annexas, de harmonia com o <tue se pratica no Exercito, em vir
tude do decreto n. !029 rle 14 <le novembro •'aquelle anno. 

O 1 'ontra·,\!mirante Cu~todio .Jo~é •le Mrllo, 'llinistro ue Es
i.ado dos i'\egocios lia 'lnrinlla, ,,.,~im fa•;a l~xecutar. 

Capital Fc·ler·al, 27 de al•ril ele l8fl3, G" ua ltepubliea. 

FLOltiANO PEIXOTO. 

Cnstodio Jose de .Mello. 

DECHETO N. 1.38:3 - DE 27 li E All!:IL li E 1891 

.\11 tori!":t .1 (:ou~panhia nanha H in.(~r:uvlense .\lves a integrali.-::11' :l.i su;t<..: 

acf:.··•e:" p•ll' J!l"i·) d:1 r·:·!ncr;ã11 do Sf')l\ capital. 

O Yic•)-Presidente da Repnblic•J. dos Estados Unidos do Br:tzil, 
attrndewln ao que reqnerru a Companhi:t Banha Rio-Gt•andense 
Alves, <levidnmente reprP~entatla, n~-ol v e autori.-al-a a integr:t
lbar as sua; ac<;ões por meio da rctlucçiio du seu C!tpital, rece
lJendo eada a•·cionista duas :tcçiiPs de cem mil réis (lU''SI por 
cinco eom 40 ";, reali~a<los, de eonf'ormidade com a res••ltH;ão to
mada na assemhl<)a geral de accioni~tas de 8 e 9 de março do 
corrente anno. 

O ::\linist,ro <lo E:'ÜHlo dos ::'\egocios rla lndnstria, Yiação e 
Obras l'ublicas assim Jhça. ex(·cutar. 

Capital Fed(·ral, 27 de abril de 1893,5" •la Repuhlic:1, 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou~"· 

DECRETO~. 1383 A- DF. 2i DE AllniL llE 189.) 

Crp·1 n::J~'-' 11'1! l,:;~alhã•' (~~' ill;'IJJtilri:t de g-n.1t·d::s nae!on:lP~ 11'\ l"'llH.'\I'C1. tl:t 

(·;lf•i:·tl do1 E~l~1·l•1 '1 J f'e~u·,.•. 

O YicP-I'r••'i<lPntr• ,J:t Jtr·pu].J:r-n. <],,s F:<tp110' Pn!<ll·~ do 11J•az.il 
de· ·J'i~h: 

Artig-•• '111icu. F;<':l. errado nn. •·c•Plnre:l da i':;pi::tl •lo ;-:~t,:JJ]O •In 
Cr:tr;\ mni~ unt h:d.:dl!:lo de inlhntnri;• ·'o "'l'Yi,;n nct.iv<.>, com 
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quatro companhias e a designação de 118'', o qual ficará perten
tendo á brigada de infantaria e se organisará com os guardas na
cionaes qualificados no município de Por9,ng .. ba, da mr.:;ma co
marca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 27 de abril ,1e 1893, 5" da Republka. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1384 - DE 6 DE MAIO DE 1893 

Declara c:tducn. a concessão feita A IJra.<~il t;i'('at. Suulli1'rn Ruiftr·uy f 'Oiil}wny, 

limiterl, par:-~. prolongat· a Estrada de F erro f] e IJu:lr:'\him :1 lt:-upi,Y, a ti~ 

~anto .\ngel'l, com um ramal para 11as:-;o de!'-'. l:tHj:t. 

O Vice-Preshlcute <ltt Repnhlica dos Esta<lo~ Unidcril ri.o Bmzil, 
con;;iderando qn" á Bnt.•il Grent So>rtlwrn Rnihmy Cmnjwny, 
limitecl, eoucé:;:sion;~ria, nos teJ'll10S rio decreto n. :;so de\! •I·~ maio 
de 1890, do privilegio e g-arantia de .jnr·os par;: constl'l!e<;ii" do 
prolongamento da Estrada de Ferro de Quar·:1ilim a ltaquy, at<i 
Santo ,\ngelo, com um ramal p;tra Passo de S. Borja, iuterrom[JeU 
os r·espectivos trabalhos de construcção por mais de tres mezes, 
resolvo, de conl'ül·midade com a clausula XI do snpl'" mencionado 
decreto n. iiBO, declnrar caducos o privilegio e garantia re
feridos. 

O Dr. Antonio Fr<lnci:;co de Paula Souza, Ministro de Estadu 
dos Ne;,;ocios da lwlustria, Yiação e Obras Puhlieas, assim faça 
executar. 

Capital Federal, !i de maio de 189:3, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou:::a. 

DECRETO N. 1385- DE li DE JIIAIO Jll·~ 1893 

O Viuu-l'r·e~i<l•·nte <la i{epuhliea d\•S 1•:slad11:-; {;nid,H .J., l:!azil, 
:lltc~n•l\ n(:o ~\o ':tv• i; 1 !IlH~!TI! a Ct~lllJ':~IIlli 1. ,1~~ ~~·.:!111'· ~; r: u··J·1!L1, 
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da cidade dolPorto, devidam@te representada, resolve prorogar 
por mais cindo annos o prazo que lhe foi marcado para funccionar 
pelo decreto n. 9452 de 27 ,Je jnnho de 1885 ; ficando, porém, a 
me~ma. cnmpanhia obl'igarla a cumprir não só as clausulas que 
acompanharam o citado decreto. como tambem ~s formalidades 
prescriptn~ no art. !'',::;: 2", ns. 2 e 3 do 1lecreto u. 164 de 17 
de jauoir·o 1le 1890. 

O Ministro de Estn1lo dos Nogw·ios da Imlustria, Viaçilo e Obras 
Publicas a~sim fa,;<t executar. 

Capital Ferleral, G 1le maio rle lil9::, ;Jo da Repnblica. 

FLORIA:--.0 PEIXOTO. 

A. F. Paula Sousa. 

llECRETO N. 13R6 - JlR G DE l\IAI0 DE 1893 

.\ntorisn :t EmpreT.~ Pni~n Imlnstri[ll d0~ E.;:tn.flos Unido~ rlo nra:~.il p,'\ra trn.ns

fpr:r {L C'1111panld.'\ ~- Panln-Rio r;r.unlf' a conce.-..._iin rPI:ttt,·a :i Estr·:11l:t de 

Fel'!'o de lhz·:tr~~ ú Cruz .\lt:l. 

O Yice-Presitlente da Repub!ic:1 lios Est~d0s Cnidos do Brnzil, 
attendendo ao f]Ue reque•en a Empt·eza tn.lnstrial dos Estados 
Uni,Jos do Bt·azil, resoive concerl8t'·lh1J antorisação para trans
fel'it• á Companhia S. Panlo-Rio Grande os rlireitos e obrigações 
roferentes it Estrada de Ferro ltal'aré :'1 Cr·nr. ,\!ta, nos termos 
dos 1\ecretos ns. :~g7 de 20 tle junho de !RUI e 968 tle I de agosto 
de 1892. 

O Dr•. ,\ntonio Francisf)o :le Paula Souza, Ministro de Estado 
dos Negocios da Intlustria, Yiação IJ Obras PuiJiic<\S, assim faça 
executar. 

Capital Federal, 6 de maio 1le lt<!J:), S" da Republica. 

FLORIA :-.0 PEIXOTO. 

A. F. I'mtla S'ou:;a. 
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DECRETO N. 1387- DI' 6 DE l\IAIO DE 1893 

Reorgãnisa. a. Guarda NaciOnal da comarca de S .. José de Além Parahyba, no 
Estado de 1\finas Geraes. 

O Vice-Presidente d1 Repuhlica dos Estados Unidos clo Brazil 
resoh'e decretar u seguinte: 

ArL I. • o com mando superior cl:t Gu;tr•la Nacional da co
marca de S. Jo:;é de Além Pan,hyba, no Estado de l\limts Geraes, 
ticará rem·ganis::do •lo Se(.!'nintrl morln: 

Dos aduaes corpos n~. 90 do se1·viço activo, 61 rlo da reserva 
e 6 ue C<tvallarL:, r·eduzi•los, !':;te a quatro CSfJtia irõcs e nqnellcs 
a igual numero de companhins; 

Dos batalhões •lo serviço activo orn cr·eatlos, eom quatro com
panhias cada um e as designações de 179• o 180", que se comporão 
dos guardas qual•tic:tdos nos di~trictos da mesma comarca. 

Art. 2." Ficam revogadas as dh;posições em contrario. 
Capital Federal, 6 de maio de 1893, 5• da Republica. 

J<'LOIUA~O PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECH.ETO N. 1388- DE 6 DE ~!AIO DE 1893 

(~nn~?etlo antori:-:>~~(~ão á sociedade commanditaria. por ac1,'•les- HndJ·ig-nr•s 

Fontes, Oliveira \'v.. Cornp., P'll'ft fuuccirmar. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados CnHos do Brazil, 
attenrlendo ao que r·e1uereu a sociedade cummantlitaria por acçües 
- Rodrigues Fo;Jt·•s, Oliveira & C.•, devidamente representada, 
resolve conceder-lhe nutorisação pal'a funcciouar com os estatutos 
que com e~ te baiX<lffi; não podentlo, porúm, constituir-se defi
nitivamente sem que haja preenchido as formalidades preseriptas 
nos arts. 79 e 80 do decreto n. 434 de 4 de .JUlho de 1891. 

O Ministl'O de gstado dos Neg-ocios da Iudustria, Viação e 
Obras Publicas assim faça exe,~uta!'. 

Capital Federal, G de maio de 1893, 5° da J{epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou.:;a. 



308 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Estatul~s da socicllatlc commamlitaria por acções
Hodrigues Fontes, ,Oliveira & Comp .. a que se 
rcfcl'e o decreto desta data. 

A1t. 1." Fica estnl,eleci•la ncstn praça uma socieda(\e em com
mandita, por acções, sob a firmn tle- Rodrigues Fontes, Oliveira & 
Comp., a qual succe.\erit em tnr\os o~ lvweres, direitos, pertenças 
e ohrig·açõcs Lia Comp:mhia de l\lollmths, Cereacs o Conuni~sões. 

c\rt. ~." S;ío socio~ soli•Ltl'io,; \!;Jno·:l l~odri,zuos Fontes n Fra!l
cisco Hncdn,; •k Oli\·ei!'a. o'O!tlllltlt'litat·i"s o~ d,.:,tai:' acciouistas lia 
:·cE•t'itla r:omp 111hí:1. 

c\rt. :L" O <:<lpihl ~0ci:1l ~cl'it •le -150:000.:; do qu::tl pel'tcncem 
a ca•Ll nm do,; socio::; ,;nlitlMi•)~ IO:IJOO~e ao:; comman•lit::trios 
:lO:()I)Q!';i valor da• lo ao;:; ll<t\'<J!'es •la companhia, pela assembléa 
propol'cionalmente ao uumero tle acçvos po:;snidas por cada um 
o quite tio capital corre::>p0n1lent•J. 

A1·t. 4." Si pro,luzit· quantia. superior a. liquidação 1lo activo 
e passivo da companhia, a tli !rerença serit levada á conta 1le 
fumlo de reserva, a cuja conta serão levados os prejuízo.;; qne se 
verilicarem na liquillr~çi"io do activo da referida companhi:t. 

\rt. 5." O pram de <lnraç'io •h socied!l·le ser:t de quatro 
;Jnnos, potlcndo ser pro roga• lo. 

Art. ü." A Jirma Rodrigues Fontes, Olivch·a & C." <lSsnm11 tod;t a 
respou~ahilidndc do pa~sivo da companhia, divirlindo-so do sn
guintc mmlo as fuucçõe~ dos •Iom; socios so!i•!:trios: 

a) O socio Manoel Rotlrignes Font.·s será o g-erente; 
b) O socio l<'mncisco <luetles de Oliveira serit o cai:m <) snhsti

tuirú. o g-erente em sua:; fal l.ts ou impedimentos. 
1\rt. 7 ." Elnrantc •> [H':1zo da •lnrat.~iio tht ~ocied:Hlo nã•> po:lcrá 

ser :dlcrad:t a 1irma sor~i d o:·a cnn:<tiluitla. 
Art. 8." Os lner·o~ sorüc~ 8·Jr:ío <livirliolos do :~eguinto modo: 

lO"/.· pat·:t lhn·lo tle re"e!'va; lO 0 /, para gratílic:1çii.o aos empre
g-ados, ao cr·itol'io do soci11 gerente; 40 "/, J•aea os socio~ comman
tlit:lrio-<; 20 "/o para0 socio l\1anod Ro lrigne» Font<'s; 211 o/" p·na 
o ~ocin l•'randsco GnPtlc;:; de Olh·dra, sendo que os ~ocios ~olida
rios nenhuma outra reinuncrar;ão l''!l'Cehet :"io a titulo íle or,Jcn;vlo 
ou gt·atilicação. 

Art. \l." S1•r<i. dad•l h:tlatwo li••S haveres sociaes no dia :n do 
dez.•Jlll hm 1!" "11la nnr10. , 

,\rt. 10. Os htel'•lS vnl'ilie:ulos ser·iio •li~trilmitlo~ :tV' :li <lu 
lll<Wço do :mno seguinte, a comPç:n· de 18tH. 

Art. li. Os lucros •lo.;; socins solidarios que nã.o forcm reti
rntlos on quaeSr(tWI' suppr•iJJientos quo elles ütç-am it sociedade, 
vntwer:"io os juros d1• 7 "/,. ao :mno . 

. \rl. 12. C:Hia 11111 do,; ~·win.-< St~lidarios rnl.ir:trit, lll•lll:='nlnwnt••, 
pa.r:~ ~tl:t-; di~S1'1'7.as, IIJII e11nlu de r<'•is, Sl'tlllll-lhes e,;ln intpt!l'
tau<:ia, •lllll não potlerit ser "xcedi•l:t, •l0hi!:1tl:\ para :-er •le•lnzida 
•los lnct•os 'lll<l lllf's crl!lberem. 



ACTUS DU PODEH J:XEt:tJTJVO 3\)IJ 

.\1·t. 13. O~ socios commanditarios nomearão aunualmente num 
commissão de trcs, que verificara o balanço e sobro olle dara pa
recer ; suas funcções serão gratuitas, exercendo seus direitos todas 
a~ vezes quo lhe aprouver ou forem chamados para. consulta. 

Ar·t. 14. O socio commanditario terá o direito tle transferir o 
seu quinhão ou acção, sendo sempre ouvidos os solidarios, que 
ter,(o prefere11cia em igualdade de condições : para sua res:d v a, 
o eommanditnrio exigirit dos solitlnrios, qne serão obrigado,: :t 
dar, a resposta por escripto dentro lle cinco dias. 

,\l't. 15. O sDcio Ft•ancisco Gnerlr,s do Oliveir<t obt·iga-se a niio 
le\·antar o a lug-nel da casa da rua Pt•imeiro •lo Março 11. 5R e 
Yi,eon<h de Itni:orahy n. 7, •lm·nnte o prazo tle tres :mnos a eoutar 
1l11 :!8 de l'eYf'!'OÍI'O deste anuo, recell•·mlo o nlngw•l lll<'liSal de 
R:Cl::i$000, S'!lll dirdto a qualqum· rocl:unação; lie:t untotlflirlo que, 
expirado o prazo do seu contmcto ou aeco1·do com o peoprietario 
do predio, a ~na t•cnovnção, ainda que seja feita por elle indivi
tlualmente, pcrtoneeri á tit·ma social, si ella exhstir, sem quo <t 
firma pagne ao Sr. Francisco Guedes de Oliveim mais (lo que o 
preço pelo qual elle a houver arrendado, ficando sujeito á multa 
ue 15:000$000. 

Art. 16; Si no correr do prazo socinl !>e üer o fallecimento de 
algnm dos socios soli•larios ou eommanditarios, os seus lmvores 
~er·iio regulados pelo ultimo balanço c sons lwrdciros serão em
bolsados por letr:ts ao:1s prazos doseis, 12 n W moz··s, ou com o 
abatimento d0 lO"/ .. :•. J'eeeiJerem no prazo tio novo me?.e~. Si o 
fallecirnento se der ante3 do [o bnl:tnço. so procederit a olle o o 
solidario ou solidarios convocarão a cmnmissão quo represente os 
commanditario~ para resolverem. 

Art. 17. t..,lualquer divergencia onti·e os socios solidados serú 
J'Csolvida pela commissão de que tmt:t a clau~ula XI! I, que deci
dirá 1lefinitivameute. 

Art. 18. Aos accionisbs que não fi;~erem parte c quo ex
clnirem-se pot· motivos legao~ dn sociedade como comman
ditneins, indemnisarit a nova tlema do valor de suas acções pela 
qnot:t da liqnidaçã.o do activo e passivo da companhia. 

lU o do Janeiro, 18 •I e março r! e 1893.- Os socios so]i.Jario~; 
llfttnoel Uotlrifi''C.< Fontes.- Francisco Guedes de O li •·eira. 

\pprnva co111 ntocliliert~;úf'~ o~ e~t.tuJo~ tlelinitivo~ do prol~mgaruentn da t+:str·ad:t. 
de Ferro (' 1"1iuas d(~ R .. Jnr·ouyrno, cn111prehendidos (•nti·~~ n~ J~iJOIIlt'trn-.: 

11) " ),•;), 

o Viue-Prusidente da R•~puiJlica •lo~ E~tatlos Unidos 1lo Ut·a,,il: 
Attendendo ao que re<rueren a Companhia Estt·ad:t de Fer·1·o e 

Minas de S .. Jeronymo, resolve approvar os estudos deUnitivos 
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do pt·olougamento da sua linha fcrrea relativos ao trecho 
comprehendido entre a parada do Faxina!, no kilometro 40, e a 
estrada em construcção de Pelota:; ás colonias de S. Lourenço, 
no kih>metro 189, com a:; modificações intlic;vJas a tint:t a7.Ul 
nas planta:; rubr·icad:\s pelo 1lirector geral da Directoria de 
Viaç·ão, independente da,; modiiicaçõcs que fot\'111 cxig-i•las por 
oc<:asiiio da locação da liuha, deveu•lo, além dis~o, ser· adaptadas 
as seguintes varirmte,;: I" Entre a,; e,;t te:ts :-;.uz o ~;;ou, :ttim •le 
evitar· concurrentemente com cun·:1s de IOl"',:!R. •le mio, I'Ul!lpas 
•lo 0">,0:)0; 2" Entre as e~ta<:as 4351 X 10 ·~ 4iPU ( l~ilomet•·o:; l:ii c 
04 ), nlim de evi.tar, não,,·, o gr·tn•le movimento (b torTas, como 
a inJ,, a decli vi•:ade maxi rua •I c '.'",o:_;u, con:;nl'l'entc>tllenie Cl>lll 
curva:; •lo 10')'",10 e :ot'",:!~ de r'•io, ole uwdo rpw o declive 
lllaximo n<'io exceda d<~ 0"'.020; o :1~ Entre a,; e~tac:1~ 7870 e 8:.>:~4 
fkilonwtro~ 157 e 164,0), :dirn t!e evitar ra.nrpas 0 e •ntra-rampa::; 
de <1'"/)80, concnrrcntemente com cnt·vas tle 100"',10 de raio. 

O Dt·. Antonio Fr:wci,;co de Paula Souza, MinistrrJ de g:,;tado 
dos ~e~;ocios tb Indnstt'i '• Viação e lJiH"ciS Publica,;, assim 
l~tça executar. 

Capibl Fe•leml, li de maio de !8\)3, 5° da ltcpublica. 

FLoRJA~O PEIXOTO. 

A. F. Pau{ct Sou;;ct. 

Pcçl,tl':l catlnc:t a o'Lll!f'('"";t I t"t~ih p:l(',l, ''•ltl~trnec~.ãn, US.J ~~ ,!.''-lS•) da !·:~h·nd:t ~h~ 

l'l'l'I' 1 ·~·~ C:tl:d~IP ~\. :'d.ttt'l (;, .. ~~". 

o Vice-Presidente da Repnhlka dos Estados Unido~ do Br·azil: 
Attendendo a qne o B<lllCll Constrnctot• do Br<t!.il co:po conces

>;ionario ll 11. Companhi~< Viação l?erre<\ Sapucahy c<,mv C<!Ssionnl'ia 
do privilegio potra eon~tt·ueç;'io, tho e goso th Estr;Hht <lo Ferro 
dt• Catalão a Matto Gr0.,;:;o, deix;:r'<tul do apre~ent:<r ú appt·ova~·ã.o 
lf,> Govern<> o" e:>tudo:; (lcíiuiti vu,; e o Ol'~:a:ue11to •la l" sect;ão 
denüo do fH'azo de dou,; annu:;. 110~ termos ,t;, cl<•n:;n);L v do 
deer•·to de concessão n. HG:2 tl<J lü ,j,~ outuhr·o •ie !8VIJ, r·esolve 
tJ,~efarm· c:ullll~a " cotwe:,siio o t··ruw de tran1ê,rencia, d" :teco,.d" 
com" dbposto na e!ausnla LXII •lo SllJH'<lCibdo •lecrdo u. 862 
Jt>JI) de oottubt·o •I~ 18\10 e" •le. n. 5! I do :!9 de a.~osto de 18\Jl. 
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o Dr. Antonio Francisco de Paula Souza, Ministro de Estado 
dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, assim faça 
executar. 

Capital Federal, 6 de maio de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 

DECRETO N. 1391 -DE 6 DE l\IAIO DE 1893 

Itestabelece por ponto micial a cidade das Alagôas para eonstruc<;ão <In 

Estrada de Ferro Alagôas a Paulo Alfonso. 

O Vice-Presid.:mte dtt Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Attendendo it conveniencia •le melhor· conciliar os interesses 

geraes e locaes, resolve restabelecer por ponto inicial a cidade 
das Alagóas para a construcção da Estrada de Ferro de Alagôas 
a Paulo Affonso, nos termos do contracto tirmado entre o 
Govorno do Esta:lo das Alagôas e Tiburcio Alves de Carvalho 
em 22 de outubro de 1890 e consolidado pelo Governo Federal 
pelo decreto n. 993 de 8 de novembro desse mesmo anuo; 
ticando por esta fórma annullado dos estudos approvados pelo 
decreto n. 988 de 12 de agosto de 1892 o trecho comprebendido 
entre a referi•h cidade das Alagôas e o porto de Jaragua, na 
extensão total de 25 kilometros. 

O Dr. Antonio Francisco de Paula Souza, Ministro de Estado 
dos Negocios da lndustria, Viação e Obras Publicas, assim f~tça 
executar. 

Capital Federal, 6 de maio de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 

DECRETO N. 1392- DE 6 DE liiAio DE 1893 

Reorg-anisa a Guarda Nacional da Capital do Estndo dns ,\lagôas. 

O Vice-Presidente da Republica dos E~tados Unitlos do B!'azil 
resolvo decretar o seguinte: 

Art. L• A Guarda Nacional da Capital do Estado das AlagC.as 
se comporá dos batalhões sob ns. 1 e 2 do serviço activo, 1 do 

Poder Executivo 1893 26 
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da reserva, retluzirlos a IJUatro companhias cada um, e 1 e 2 de 
artilharia de posição, com igual numero de l•ateri<~s, e mais dos 
seguintes corpos, ora creados: 

49• batalhão de infantaria e 18• batalhão da, reserva, com 
quatro companhias cada um; 

6'' e 7° r·ogimentos de c<wallaria, com quatro esquadrões 
cada um; 

to e 2• regimentos de artilharht tle campanha, com quatro 
baterias cada um. 

Art. 2. • Todos esses corpos serão organisados: 
O 1• batalhão de infantaria, o 1• da reserva, o G0 regimento 

d) c:wallaT·ia, o 1° regimento de nrtilharia de campanha o o 
I• e 2• hatalhões de artilharia de posição, no distl'icto de Maceió; 

O 49• l•atal11ão de infantari:. e o 2• regimento de at'lilhari:l. de 
campanha no •l1stricto de Jaragná; 

O 2• IJatalhão de infantaria n o 7° regimento de cavDJlaria, no 
districto de Pioca : 

O 18·• b<üalhão da reserva, nos distr-ictos de Pioca e Jaraguà. 
Art. 3. • Ficam revogadas as tlbpo:;ições em contrario. 
Capital Federal, 6 de maio de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Femando Lobo. 

DECRETO N. 1303- DE 6 DE MAIO DE 1893 

Concede aos cidadãos Ferdinand H odtle e Antonio .José Ferreira. 1.I:utins 
Filho autorisação para tunda rem na Capital Federal uma e~tação telepho
nica em commuuicnc;ão com a rede telephouiccl do Esta•J11 tlo H in de Ja

neiro privilegiada pelo <1- O\'erno da•4nelle Estado. 

O Vice~Presidente da Repnblica llos Estados Unidos do Brazil : 
Resolve conceder aos ci'la!lãos Ferdinnnd Rntl,le o Antonio 

José Ferreira l\larlins Filho autorisação para fundarem na 
Capital Federal uma est:1ção da rode tolephonL'a do Estado do 
Rio de Janeiro, concedida ao 'egundo daquelles cidadãos por 
decreto do Governo do referido Estado de 30 do julho de 1891, 
sendo a ligação com a dita rede por meio de oonductores aereos 
e devendo ser observadas as s<:>gumtes clausulas : 

I.• A concessão não importa privilegio, e o seu prazo sert\ de 
vinte anuos, contados lia datn do respectivo contracto; 

2. a Os concessionarios não podem estabelecer commnnicações 
telephonicas entre ns~ignantl•s seus da Cnpital Federal sem 
prévio accordo com a. Comp:mhia Telepltonica ji1 estabelecida, 
nem os assignantes da Capital Fedm·al e os da cidade de Nitheroy, 
sem prévio <tccordo com a em preza que explora a feita ao cidadão 
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Orozimbo Muniz Barreto pelo decreto n. 500 de 22 •le agosto 
de 1891. 

3.a As linhas telephonicas •los concessionarios, em caso de 
cruzamento com as linhas telegraphicas e telephonicas da União, 
passarão sempre por baixo destas ; 

4." Os concessionarios pagarão aos coft·es da União dez por 
cento (10 %) sobre a terça parte da renda bruta annual de toda 
a rede que explorarem ; 

5.• O centro telephonico da Repartição Geral dos Telegraphos 
será ligado á estação que os concessionarios estabelecerem na 
Capital Federal; communicando-se gratuitamente com todas as 
estações estabelecidas pelos mesmos ; 

6.a Si, por conveniencia federal, o Governo tiver necessidade 
de resgatar a estação e as ligações a que esta concessão se refere, 
obriga-se a companhia a cedel-as, mediante accordo, baseado na 
importancia etrecti.vamente nellas empregada, com o abatimento 
correspondente ao tempo decorrido e ao seu estado ; 

7. a O Governo Federal reserva-se o direito de tlscalisar a 
em preza do modo que entender mais conveniente, devendo correr 
por conta della qualquer despeza que por ventura custar o 
serviço da tlscalisação ; 

8.• Caducará esta concessão, si dentro do prazo de seis mezes, 
contados da data da approvação do plano da estação, não tiverem 
começo as respectivas obras, ou si, começadas, não estiverem 
concluídas um auno depois. Importará igualmente na caducidade 
da concessão a transgres;;ão de qualquer das presentes clausulas, 
ou a caducidade da concessão feita pelo Estado do Rio de Janeiro; 

9.a A concessão niio poderá ser transferida sem acquiescencia 
do Governo Federal. 

O Ministro de Estado dos Negocies da Industl'ia, Viação e 
Obras Publicas, assim faça executar. 

Capital Federal, 6 de maio de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

. 4. F. Paula Sou~a. 

·~ 

DECRETO N. 1395 (")-DE 18 DE MAIO DE 1893 

Manda executar o accordo ampliativo sobre a execução das cartas rogatoriM, 
concluído entre o Brazil e a Republica do Perú em 8 de junho de 1891. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. I.• Tendo o Congres:so Nacional approvado o accordo 
ampliativo, para a execução das cartas rogatorias,concluido nesta 

(') Colll o n. 1394 não houve ado. 
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Capital entre o Brazil e o Peru, em 8 rlejunho de 18\Jl, que foi 
igualmente approvado pelo Potlet• Ltlgis\a.tivo dess:~ Republica, 
maml•) que seja observado 0 cumprhlo tão intuiramente como 
nelle se contém. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de E~tcdo d:ts Relações Exteriores assim faça 

executar. 
Capital Fedet•al, 18 tle maio de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Felisbello Freire. 

Tendo o Governo da Repub!ica dos Estados Unidos do Brazil e 
o da R•1publica. do Peru jnlgado conveniente ampliar o accordo 
p:~r.~ a reciproca execução de c,Lrtas rogatorias concluído em 
Lima em 29 do setembro de 1879, atim de racilibr a. transmi~são 
de ro:.:-atorias ttne tenham por· objPcto si111ples citação ou intimaçiio, 
os ah:LiXo·assign:Ldo,;, Justo Ltüte Chermont, :\lini:::tt•o de Estado 
das B.elaçõ •s l~xter·iores do Brazil, e Guilherme A. Seoane, En
viado r~xtmordinario e Ministro Plenipotencial'io do Perú, para 

i;;,;o •lovitl:unente antorb t<los, eonve•Jm no seguinte : 
A:> cartas rogntorias para simpl.Ji; citação ou intimação, qne 

tenham de ser cumprida~ nos l<:stados do Para ou do Amazonas e 
no Departamento de Loreto, seriio legalisa<l:ls pelos con~ules dos 
resper:ti vos paize~ e tJ•anslnitti•las aos juizes deproeante e depre
cado, por via dos govematlot·e.; dos reforidos EstlJ.dos e do prefeito 
peruano. 

A execução deste accordn tlca dependente, nos dons paizes, de 
approvação do Poder Legislativo. 

Em fé do q11e os abaixo-assignados tirm~un e sellam o presente 
accordo em duplicata nos tlous idiomas. 

Feito na cidade do Rio de Janeiro aos oito dias do mez de 
junho de mil oitocentos noventa e um. 

(L. S.) Justo Leite Chermont. 

(L. S.) Gz1-illermo A. Seoane • 

.Jnzga::rlo convtmionte r:! gohiemo tle la ltepublica de los Es
t '"'h l'ni•los doi B1·"~il y ••I .lol Porlt h ampli<lcióu ,;e! p:1cto 
~oll!'n ··nlnplinli•·nl<> r••:·lpt·n::o r\" h:s t: <l"ldS rng . .Itorias o exlwrtos 
ajJhtado en Liln:~, ,.J ~\J s :!í"ill\IJ•n d8 187\l, afin de 1"1cilit:tt· la 
tr.lthlll's.;il>n d•· In.; 'l'm t•~JJ•;·.tn Jl"t' oh.ietn h simple eita ·ión o 
emplazatuient•J, lo:; i!J[r .. set·ito-; ,Jn:,to Leite ·'heruwnt, :\lin1,;tro 
do E:;tado Llo las ltelaciune:s ExteJ•iot•e,; del Bl'asil, y Guillermo 
A. Seoane, Enviado Ex:tmordinario y Ministro Plenipotenciario 
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del Perú, para el!o debidamente autorisados, convienen en lo 
siguiente: 

Las cartas rogatorins o exhortos de simple citarión o emplaza
miento que hay::m de cumplirse en los Estados •lel Pará o Ama
zonas o en el lJepartamiento lle Loreto, se legalisarán en los 
consulados de los respectivo~ países y se tr,tusmitirán a los 
juices deprecante y deprecado p0I' los gobernarlores de los refe
ridos Estados y el p1·efeito peruano. 

El cnmplimiento de este acuerdo '1ue'1a em ambos países sujet0 
a la aprobacion dd Poder LPgislativo. 

En fé de lo cnal los infl'ascritos firmao y sellan el presente 
acuerdo por duplicado en ambos idiomas. 

Hecho en la ciudad de Rio Janeiro a los ocho dias dei mes de 
j unio de mil ochocientos noventn, y uno. 

(L. S.) Justo Leite Chermont. 

(L. S.) Guillermo A. Seoane. 

DECRETO N. 1396- DE 18 DE MAIO DE 1893 

Dá. nova organisaçii:o i Guarda Nacional da comarca de Petropolis, no Esto.•lo 
do Rio de Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republica 1los EstaJos Unidos do Brazil 
decreta: 

Art. 1.0 A Gua!'da Nacional da comarca de Petropolis, no 
Estado do Rio de Janeiro. se compara dos actuaes 21° batalhão 
de inf,mtaria, reduzido a quatro companhias, e 9° corpo de caval-
1aria, com quatro esqundrões, 3" secção de batalhão de infantaria, 
ora e!evadn. a. batalhão, com quatro companhias e a designação 
de 56°, 4• e 5• secções de batalhão rln. reservn. tambem elevadas 
a h:•talhfio e ig-ualmente com '11lntro companhias cada um e as 
tlesignações de 21Jo r~ 30°, e mais um lmtn I hiio de in1':1 nta!'ia, or:t 
crendo, com quatro compnnhias e n designação rle 57". 

Art. 2.0 Revog-am-8e as disposiçõe,; em contrario. 
Capital Federal, 18 de maio de 1893, 5° da Rcpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fer11nnrlo Lobo. 
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bECRETO N. 1397- DE 18 DB MAIO DE 1893 

Dá nova organisação á. Guarda' Nacional da comarca de S. João Marcos 
(antiga S. João do Principe), no Estado do Rio de Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br.\zil 
resolve decretar : 

Artigo unico. O commando superior da Guarda Nacional da 
comarca de S. João Marcos (antig,t S. João do Príncipe), no 
Estado do Rio de Janeiro, se compora do 28• batalhão de infan
taria, reduzido a quatro companbhs, do 14• corpo de cavallaria, 
elevado a regimento com quatro 'esquadrões, !la 4• secção de 
batalhão de infantaria e 9• secçãr) do serviço da reserva, ora 
elevadas a batalhões com quatr() companhias cada um, aquelle 
com a designação de 58• e este com <t de 31 •, os quaes se rã') or~a
nisados com os guardas qualittcados nos districtos da refer1da 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 18 de maio de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 

DECRETO N. 1398- DE 18 DE MAIO DE 1893 

Reorf(anisn o. Guarda Nacic.nal da comarca do l'ombn, no Esto.do do 
)linas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
rosolve decretar o seguinte: 

Art. I.• A Guarda Nacional da comarca do Pomba, no Estado 
de Minas Geraes, ficará constituída dos batalhões do set·viço activo 
sob ns. 36, ora. reduzido a quatt·o companhias, 154, já creado 
com quatro companhias, e do 22• batalhão da reserva, igualmente 
reduzido a quatro companhias. 

Art. 2.• Além desse:; corpos ficam creados mais um batalhão do 
serviço da reserva. sob n. 105, que se organisará com os guardas 
nacionaes alista<il,s na 5a, 6"', 7• e 8• companhias, do 22• batalhão 
e de um regimento de cavallaria, com quatro esquadrões e a deno
minação de 51 •, que se formara com os guardas desse serviço alis .. 
tados nos districtos da comarca. 

Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 18 de maio de 1893, 5° da Repul!lica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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PECRETO N. 1399 - Dll 18 DE MA.IO DE 1893 

Abre ao Minis~rio dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas nm 
credito extraordinario de 379:185$141 para occorrer ás despezas com o 
serviço da illuminação publica até ao fi•n do 2• trimestre do corrente anuo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Considerando que, emquanto não se achar definitivamente 

organisado o Districto Federal, não póde a Intendencia Municipal 
assumir a rlirecçã.o de serviços que em virtude de lei lhe foram 
transferidos da União; e 

Attendeudo que o serviço da illuminação publica, contractado 
com a Sociéte' A.nonyme du Gaz de Rio de Janeiro, por ser de 
natureza inadiavel, não póde, sem gravame geral, deixar de ser 
mantido em sua plenitude ; 

Usando da faculdade outorgada pelo § 2• do art. 8• da lei n. 26 
de 30 de dezembro de 1891, cujos atreitos perdurarão até á de
finitiva organisaçáo do Districto Federal ; tendo ouvido o Tri
bunal de Contas, de conformidade com o art. 35 ::lo decreto 
n. 1166 de 17 de dezembro do anno proximo passado: 

Resolve abrir ao Ministerio dos Negocias da lndustria, Viação 
e Obras Publicas um credito extraordinario de 379:185$141 com 
destino ao pagamento das despezas da i Iluminação publica e sua 
fiscalisação •iurante o 2• trime3tre do corrente anno, as quaes em 
tempo opportuno, como as do 1" trimestre, serão inJemnisadas 
pela Intendencia Municipal. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Industria, Viação e Obras 
Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 18 de maio de 1893, 5• da Republica. 

FLORU.NO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 

DECRETO N. 1400.:..... DE 18 DI•: MAIO DE 1893 

Substitue o art. 90 das instrucçõe~es do. Estrada de Ferro 
Minas e Rio, pelo art. H das que vigoram n:\ Estrada de Ferro Central 
do Brazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro Minas 
e Rio, resolve substituir o art. go das instrucções regulamen
tares em vigor naquella estrada que foram approvadas pelo 
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decreto n. 9889 de 19 de abril de 1884, pelo art. li das que 
vigoram na }!:strada de Ferro Central do Brazil, seguinte : 

« O viajante encontrado no trem, sem bilhete ou que não o 
apresentar á chegada, pagará o preço de sua viagem, augmen
tada de 50 • ;., c.ontado da àstação inicial da partida do trem, si 
não puder provar em que estação embarcou ; no caso contrario, 
pagará o preço da viagem, augmentado tambem de 50 •;., a 
contar da estação em que tiver embarcado. O viajantêl encon
trado no trem, com bilhete não C;trimbado ou perempto, além de 
pagar o preço de sua viagem, como acima, será passível de uma 
multa de 10$000. 

« Considera-se perempto o bilhete que indicar dia ou trem 
diverso do da arrecadação e o de id;t e volta que tiver excedido 
o prazo. ,. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Industria, Viação e 
Obras Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 18 de maio de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 

DECRETO N. 1402 (•) - DE 18 DE MAIO DE 1893 

Crea um commando superior de Guarda Nacional na comarca do Fructal, no 
Esta~ o de l\Iinas Geraos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta : 

Artigo uoico. Fica creado na comarca do Fructal; no Estado 
de Minas Gerae;;, um commanrlo superior de Guarda Nacional, 
que se comporá de urn regiml'nto de cavallat·ia, com quatro es
quadrõ~s e a designação de 44°, e rio 172• batalhão de infanta.ria 
e 99' batalhão da reserva, ora ct•eados, com quatro companhias 
cada um, os quaes serão organisarlos com os guardas qualilicado~ 
nos districtos da mesma comarca; revogadas as disposições em 
contrario. · 

Capital Federal, 18 de maio de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PÊIXOTO. 

Fernando Lobo. 

(") Com o n. 1401 não houve acto. 
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DECRETO N. 1403- DE 25 DE MAIO DE 1893 

Crea um commando ·supQrior de ·Guarda Nacional na comarca da L!tguna, 
no Estado de Santa Catharina. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do B1·azil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca da Laguna, no Estado 
de Santa Catharina, um commando superior de Guarda Nacio
nal, que se compara de um batalhão de infantaria do serviço 
activo, com quatro companhias e a designação de 23•, um regi
mento de :.rtilharia de campanha, com quatro baterias e a tle
signação de 3•, e um batalhão da reserva, com igual numero de 
companhias e a designação de 9•, os quaes serão organisados 
com os gunrdas qualificados nos districtos da mesma comarca; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1404- DE 25 DE MAIO DE 1893 

Reorgnnisa a Gnarda "'acionai da comarca de Itf1. no Estado de ::;. P~tulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. O commando superior da Guarda Nacional da 
comarc<t de Itú, no Estarlo de S. [Jaulo, se comporá do actual 
9• batalhão tle infantaria, reduzido a '1Uatro companhias, e de 
mais dous hatalhões de infantaria do serviço activo e um bata
lhão d;t re:;erva, com as designações de H:!5•, ISG• e 95°, o um 
regimento de cavallaria sob o n. tll, aquelles com quatro com
p:mhias cada um e este com igual nume.·o de esquadrões, os 
quaes serão organisados com os,guardas qnaliticados nos districtos 
da mesma comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5• dtt H.opublica. 

Fernando Lobo . 

I 
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DECRETO N. 1405 - DE 25 DE MAIO DE 1893 

Crea mais um batalhão de infantaria de gttardas nacion&es ba comarca de 

Cnmpo• Novo~ do Pnrnnapanema, no Estado de R. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Uuidos •lo Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Campos N0\'0S do 
Paranapanema, no Estado de S. Paulo, mais um batalhão de 
infantaria de guardas mcionaes do serviço activo, com quatro 
companhias e a designação de 18i", que será organisado com os 
guardas tio mesmo serviço qualificados nos districtos da refe
ri•la comarca ; revogadas m: dispos çõ )S em contrario. 

Capital Federal, 25 de maio ue !893, 5• da Republica. 

lt'I.ORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1400- DE 25 DE ~IAIO DR !893 

Crea. mais nm bn.talhãc' de infnnt:tria de guarflns nacionn.es na comarca do 

S:lcramPn~n, no Estado dr~ ::\Iinns Geraes. 

O Vice-Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decreta!· : 

Artigo unico. Fica ct·eado na comarca do Sacramento, no 
Estado de Minas Geraes, mais um batalhão de infantaria de guar
das nacionaes do serviço activo, com quatro companhias e a desi
gnação de 181°, que será organisado com os guardas qualificados 
nos districtos da mesma comarca; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capit!l.l Federal, 25 de maio de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1407 -DE 25 DE MAIO DE 1893 

Crea mais um bataJhão de infantaria de guardas nacionaes na comarca da 
Lapa, no Estado do Paraná. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca da Lapa, no Estado do 
Parana, mais um batalhão de infantaria, com quatro companhias 
e a designação de 4°, o qual sara organisado com os guardas 
nacionaes qualificados nos districtos da mesma comarca; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1408- DE 25 DE MAIO DE 1883 

Crea um regimento de c avaliaria e um batalhão da reserva rle guardas nacionaes 
na comarca de S. Domingos do Prata, no Estado de ~[in~s Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Ficam creados na comarca de S. Domingos do 
Prata, no ll:stado de Minas Geraes, um regimento de cavallaria, 
com quatro esquadrões e a designação de 52•, o um batalhão da 
reserva, com igual numero de companhias e a designação de 106•, 
os quaes serão organisados com os guardas nacionaes qualificados 
nos districtus da mesma comarca ; revogadas as dispusições em 
contrario. 

Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1409- DE 25 DE MAIO DE 1893 

Reorg:lnistt nGunrd" :-<acionai da co!narca de Arax!,no Estado de Minas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. I. o O commando sup•'rior da Guarda Nacional da comarca 
de Araxá, no Estado de illinas GE>ra•,s, se comporá •los a<Jtuaes 
70• batalhão de infantaria do serviço artivo e 48° da reserva, 
reduzidos a quatro companhias caol:~ um, o de mais nm batalhão 
rle infantaria, com quatro companhias e a designação de 182•, um 
dito rla reserva, tambem com quatro companhias e a designação 
de 107•, e um regimento de cavalla.ria, com igual numero de 
esquadrões e a designação de 53•. 

Art. 2.• Os referirlos corp0s serão organisados: o 70°, noa 
districtos de Conceição e Dores; o i82•. nos de S. Pedro e Pra
tinha: os 48° e 107° da reserva e 53° do regimento de cavallaria, 
nos districtos da mesma comarca. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capita; Federal, 25 de maio de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1410-DE 25 DE l\IAIO DE 1893 

Declnra '"m eft'eito o decreto n. 550de 17 de setembro de 1891, que autorisa a 
concessão para con~trucção, uso e goso d.· uma estra.dn d~ ferro entre Ponta 
Grossn. e Corumb{t, e ra.maes. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, 
considerando que o engenheiro arehitecto Francisco Joaquim 
Bethencourt da Silva e Christiano Cesar Coutinho rleixaram de 
assig-nar o contracto IJUe. pelo decreto n. 550 de 17 ue setembro 
de 189!, faria e1Tectiva a concessii.o para constrncção, uso e 
goso rle uma estradn de ferro entre Ponta Grossa, no Egtndo do 
Paraná, e Corumbá, !lO de 1\lntto Grosso, com dous ramaes que de 
Nioac se dirigissem para Bahús e ponto na.vegavel do rio Apa e 
mais tres ramaes que unissem Jatoby, Guarapuava e Tibagy, 
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resolve declarar sem effeito o referido decreto n. 550 de l7 de 
setembro de 1891. 

O Ministro de Estado dos· Negocias dá Industria, Viação e Obras 
Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou:::a. 

DECRETO N. 1411 -DE 25 DE MAIO DE 1893 

A pprova os estudos e orçamento para construcção do 4° trecho do 
prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil alélll de Sete Lagôas, 
na extensão de 30 kilometros entre as estacas 4j00 e 58QO + ~. 
O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 

resolve approvar os estudos e orçamento apt·esentados pelo 
engenheiro chefe do prolongamento tla Estrada de Ferro 
Central do Hrazil, com o otncio n. 281 de 27 de março ultimo, 
para construcção do 4• trecho do mesmo prolongamento 
além da cidade de Sete Lagóas, entre as estacas 4500 e 5890+9, 
na exten~ão de 30 kilometros, estudos que a este acompanham 
rubricado~ pelo chefe da competente Directoria da Secretaria 
de Estado dos Negocias da lndustria, Viação e Obt·as Publicas. 

Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5o da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza • 

DECRETO N. 1412- DE 25 DE MAIO DE 1893 

Approva os estudos e orçamento para construcção do trecho de 35.300 kilo
metros do prolongamento da Estrada de Ferro Central de Pernambuco, 
comprehendido entre Bello Jardim e Pesqueira. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve appi'Ovar os estudos e orçamento apresentados pelo 
director da gstradrt de Ferro Centt•al de Pernambuco, com o 
officio n. 307 do 20 de março ultimo, para construcção do trt>cho 
de prolong-amento da mesma estmtla cornprehendido entro Bello 
Jardim e Pesqueira, na extensão de 35.300 kilometros a partir 
da estaca 2092 da 4• secção, estudos que a este acompanham 



414 ACTOS DU I'IJlJEH EXECUTI\U 

rubrica•los pelo chefe da competente Directoria tla Secretaria de 
Estado dos Negocios da lndustrüt, Viação e O!Jras Publicas. 

Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5° da Republica. 

l<'LORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou~a. 

DEC!Un'O :.1. 1-!13 -I> !C 23 JJE :MAIO JJE l8'J3 

Approv~ o perfil l•Jngitudinal, plnntn. e orç:ttoel!t•J para a ronstrncção de um 

tt·echo (la E'str.:vla th Fen•J Sul de Pernambuco. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados 1.: a idos do Bmzil 
resolve approvar os estudo$ constantes do perlll longitudinal, 
planta e orçamento apresentados pelo eng-enheiro ehefe da 
Estrada t.le Ferro Sul de Pernam!Juco, com o otficio n. 261 de 23 de 
março do corrente anuo, para a construcção do trecho d:t mesma 
estradl1. de ferro, da linha de Guarai.Jirtt a Nova Cruz, na exten
são •le 20 kilometros, u:t estaca O a 1.000, estudos que a este 
acompanham rubricados pelo chefe da Directoria Geral de Viação, 
da competente Secretaria tle Estado. 

O Engenheiro Antonio Francisco tle Paula Souza, Ministro de 
Esta•lo dos Negocias da Imlustria, Viação e Obrns Pui.Jlicas, assim 
fará executar. 

Capital Federal, 25 •lo maio de 1803, 5" tltt l'tepub!ictt. 

FLORIANO PEIXOTO • 

. 1. F. Po.t~la Son::a. 

DECRETO N. 1414 - DE 25 DE MAIO DE 1893 

App1·ova" t•eforma elos eslntutos do. Companhia. de Distillnção e Aguns Mine
raes Cllristoffel-Stttpahoff. 

O Vice-Presidente lla Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
at.tenclen•lo ao. que requereu a Comp:~nhia tle Distillação e Aguas 
Mmeraes Chnstoffel-Stupalwf(, tlev1damente representada, re
solvo approvar a reforma de sens estatutos, de accordo com 
as modificações votadas pela assembléa geral de accionistas rea
lisada a 14 lle abril do cor'rente anno, ficando, porém, a mesma 
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uma acção pertencer a mais dll urna pessoa, ficarão, a re?peito 
daquella acção, bUspensos todos os direitos até que uma_ ~o pes
soa ou entidade legalmente repl"esentc todos os co-parhc1pantes 
da mesrmt acção. · 

,\rt. 5." .\s acções :<er:to 11ominatin1s ou ao pm•tarlor. A conver
são das <teções llominativas em "utt·:•s ao portador e vice-versa, 
se fttrá mediante fH'OP0~1:t e,:cripta, tirmada pelo respectivo 
accionista, que sujeitará ao pagamento de uma taxa de 1$000 
por certiti~ado, além dos sellO& exigidos por lei. 

Art. 6.• Os accionistas, que transferirem acções em caução ou 
penhor mercantil, conservam o direito de representação nas 
assembléas geraes, assim como o de l'<~ceberem os respectivos 
dividendos, salvo estipulação em contrario, communic~tda por 
escriptn á companhia. 

Art. 7." O accionish é re.;;ponsavcl pelo capital corrll~ponrlente 
as acções que honver suLscriJ'to ou lhe forem cedidas ; e aquelle 
que não re:tli~ar- as suas entr:.1das nos pr••zos annunciados, ou 
dentro dos trinta dias sub!set]uentes, incorret•a na multa de dez 
por cento (lO%), além de ficar ;;ujeito ás disposições da lei, que 
no caso couberem. 

CAPITULO Ill 

DA ASSE~IBÜcA GEJL\L 

Art. 8.• A assembléa gora! ,·, a ronnião dos :tecionistas in
scriptos no registro da compa:dlÍa. ··om antecedencia mínima de 
trinta dias, re~ularmente convocados e em nur:wro qn,. repre
sente pelo menos nm qua rt<~ do r;;q>it:t I social nos casos ordi
nal·ias e dous terçns nos extraordina1·ins. A assem bléa geral re
unir-se-ha urna vez por anno, no llJ'JZ rlu março, o extr,wrdinaria
mente sempre quu foi' convoeada. 

§ I.• A reunião ordinaria terit por fim a discussão e delibe
ração sobre as eontas da adminislrnção o parecer do conselho 
fiscal, a eleição da dircctoria e dos tiscnes, conhecimento e deci
são de qualquer negocio de interesse pnra a companhia. 

§ 2.• Nas reuniões extr:wrdinarias não se poderá deliberar 
sobre assumpto alheio ao da convocação. 

§ 3.0 As convocações serão sempre motivadas e feitas, guar
dadas as formalidades legaes, com quinze dias de antecedencia 
as primeiras ; e as outras, com a que for julgada conveniente. 

/l.rt. 9. 0 A assembléa geral será installada e presidida pelo pre
sidente da companhin, que chamará rlous accionistas para vog-aes, 
os quaes serão incumbidos de w•I·itic:tr o numero de accionistas 
present·.'S, contai' os votos, fazer n apuração rios mesmos, ler o 
expediente c redigir as actas, l:~vr·anrlo-:•s no Jivr·o competente . 

. \i't. lO. O pi'Csi,Jentc e os dous vog-,es constituem a mesa; 
competindo ao pre~idente rlirigir· e rc;.:ularbar os trabalhos. 

A1t. 11. As deliberações da assemblé:t serão tomadas pela 
maioria relativa dos accionistas presentes. As votações serão 
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feitas per capita, a menos que qualquer accionista, com direito 
de voto, reclame a votação por acções. 

§ 1." O presidente daassembba geral, além do seu voto ortli
nario, terá o de f]ualidade. . 

§ 2.• Nenhum dos membros da 1lirectoria porlet"it votar em 
materia que tenlm relação com os actos da admini3traçiio. 

§ 3.• Os possuidores de acções ao portadot• não po lot•ão f,1zer 
parte das as~:~embléas, sem que tenham depositado ;~s mesmas 
acções no escriptorio da co;11panhia, até 15 dias antes 1lo lixado 
para a l"' reunião. 

§ 4. 0 As eleições serão feitas por acções e pot" cscl'ntinio 
Sect"eto. 

§ 5.• Cada accionista terá direito a um voto por rlez acções, 
até cincoenta votr·s, qualquer que seja o numero 1le ar•ções IJIIO 

posuir. 
§ G.•o accionista que tiver menos de dez :~cções po<lorit com

pnr<'cer á assembl•;a e ,Jiscntir, mas não terá voto 1l<'!iherativo. 
Art. 12. Compete áassemhléa geral: cxeecer as attritmiçõ<}8 

definidas neste,; estatutos, deliberar sobre a reforma dos 
mesmos, prorogação do prazo, dissolução, liqnirlaf;ão, e em get·al 
sobre torlos op negocios da companhia. 

CAPITULO I\' 

Di\ DIJtECTOniA E CO~SEI,HO FISCAL 

Art. 13. A uirectot·ia será composta de dons directores, eleito~ 
em assembléa geral, sendo um director presidente e outro 
di!'ector gerente. 

Art. 14. O mandato da directoria é 1le tres annos, podenrlo 
esta, no em tanto, ser reeleita. 

§ 1." Quando algum ,Jirector se achar impedirlo por mais de 
trinta dias, observar-se-hão as dh;posir;ões do art. 18 dos rn·esen
te;; estatutos. 

§ 2." Si alg-um director eleito não ac··eital' o cargo depois do 
dbsolvida a <lSsemhléa geral fJUe o houver eloito, on si ellP_vier· · 
a f'lllecer ou resig-nar o cargo, se proc8dor,\, conto 110 caso do 
paragrapho precedente, exercomlo o accionish r:hamado para 
prcencheer a vaga as funcções de directo1· ate ú pl'inwira 1·eunião 
d::t asscmhléa geral, á qual c:1be prover delinitivamente o cargo 
pelo resto do tempo do mandato da director·ia-

:::; :1.• Haverú. um sub-gerente, nomeado pela 1lirectoria, perce
bendo o vencimento de sete contos e duzentos mil réis annuaos, 
que serão escripturados em despezas ger,1es, além da gratifica
ção fJUll annualmente lhe for marcada pela assemliléa g·eral. 

Art. lfí. Como mandatarios, os dircctores são solidarianwnte 
responsaveis por sua gestão, nos termo,; da lcgislaçiío e!ll vigor, 
cessando essa responsabilirlarle quauto ao período de que pt'(>sta
rem contas, desde que estas forem appl'O\'rHins pch as,:emh!éa 
geral, salvas 3S excepções da lei. 

Pnder F.wentivn i89~ ~; 
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Ar!. lO. Cada tlirector, antes tle entrar em exerciCIO como 
titular ou interino, deverú de(•ositar no cofre da companhia •:em 
acçt'•e~ e:m caução de sun g1·stão. 

Art. I i. Silo atb·i!·u'•;·:Jes e deveres da. diPectnria: admi
ni:;trar, ,.;uperiuteiHI•·r ,. l13éali~at·, ··ollectiva ou individunluwute, 
os inten·~~e~ da comp::nhia e exerce•· todas as attrilmições iuhe
rentes :lfl nwndato, c~pPclli<.-:n1 as ou ui:io ue~tr~ .. ; t•statutos. 

,\ 11t. 18. O •iiredc•r gerente (• o substituto nato do prc,si
dentt•; para suLstituil-o, em snn-; f'altns on i111peJituentos, o con
selho tbcnl ronv1d 1rá :'cciunbtas <JUC reunam as comli!,Jcs 
exig-ida~ para <• exereicio ~!o cargo . 

. \rt. 1\J. O tliredot· p: !~idcnto tel'ú de hoilor:tJ·ios a qn·llltia 
de ~eb contos tle !'c! i, a nu ltae~. 

O dil'ectot• :,!·crente tet•;: llt>Y" contos de réis, como orden.tdo 
lixt), e mais dou;; pot· eelll<> , .. ,,) d" . .; ln<'rns liqni•los, romo g!'atili
ca<;:io pro [(1/Jore. 

Art. 2() •. \O conselho llo-c<d •.'OIHJ"'tn: 
I.'' Zelar pela rc~tridn exo.·u~·i\1) •los c .tatu to,.; e resolw;ões da 

e~s~cHltbléa geral ; 
:!." K\.llllitl<\1' o,; i>i\lan.:os o cont.,s, contrado5. invenbrios c 

apresentar :1 :Jsseml>léa geral. juntamente eom o relatorio da 
tlireetoria, o seu par"c~'t', >3L'l1l as olJoervações que julgar convc
JÜ•ntos, denuncian,~o os •'l'f<é', l'nuulcs ou faltas IJlHl possam 
havrr. 

AJ·t. 21. A commi.;si:io Jis<:::l ~er-;'1. eomposta de tre~ mcmh!'os 
elcit"s :,nnualm ·nto pula ass•;r:d>l<~:• g .. ral. 

l\:: me~ma Lwca~iii' el··~·o:-ú :• :~,::semhl<ia lr''' snpplente5 l]llll 
snl.stituiriío os titu!:.r· _·s, nm ~n:. f.,:ta ou impcdilner•to na ordem 
dn v~>t ,,;fio on na orrlr·n1 du lll!l!H'I'" d•; :.w<;ões <[110 ll••:S p<>rt•·nco
reL!, no f':l~:o dP i~·tt:· ld:tiL~ dn ·.-nt~·~. 

ArL :z.:!. P:.,rn (~-· ·_'l'·-''! P (·1r:·0 dt} Bll!ll1 1't·ns la t'.(llllnli~:sit~' 
li~~-·al. 'J aC1'Í'llli:-::t1 ('lt·;tq ~:('Y·.:l , pr·, .. :.._:lit· :!;_) :,-•,;õ:)s .. 

C:11!;1 !llt~rnlwo PTH r~\c,., .. ,-·i•J p··:T~~:,·•LJ o .-,_.!:cl .. ncuto :tlliltnl de 
Sl_'j:-;;·.o~lliP:-_i Jllitl'l'•i~, tj!l•' ;~;r· r·;\ L:~ll;t~·;C) :·l t_'11J1!;1 i!·· ,J,.':.;p·.•f.itS. 

~\.t·t. :!:). ()~ dt•VtT· ~ n ·~ti!';:' '.liiJh'.-., d:l {~~,'l!llliS~;.q li~en f ~:ão, 
alC:t! dn quo lil';~ t"~t: l1 ·~(''·do Hc:~t. ; (".tatll1'.J:;. o:' qne d~~t.t•J'B:ina 
;1 leitl(~ :-:.ur~it~d;;d•·s :•l}tll1,\'il.:·,:--;, t·dJJJP ~!n'!,,-lhe lHa( . .,, qn:lll·loj:Jig~t!' 

conveui•.~nle, recl:un:or 1L dir·•·t·l"'''" "ir·rmu~talleiada:.; intt>l'lJJa
çnes sobre o estado dus ne:~oeiu:; S<l<:iaes. 

C,\PITCLU V 

!>OS Ll'CltoS llA CO~ll'A:'>IHIA, D!l'lllE:'iDOS E FU:-;no,; DE RESERVA 

_\rt. 2L Sri se filriio dividendo.; dn~ lucros líquidos ofJ'ecti
,·arueDtn l'<'>t.lisado,; li'> scrnestr·n. 

\rt. :.:'i'l. ~" lim tJ., I" ~euw~tn'IIH e:ttl:t anno, a directol'ia, de 
accordtl L'Ulll '' e'msoll!n fL'cal, dblr•iiHtir:'t um dividendo provi
sorio; e, no lim do auno d•> protludo littuido vel'iticado 
deduzir-se-itão: 10 % para fundo de reserva, õ% para lucros sas
pensos, 2 ~~ para o rlirector gerente, como gratificação pl•() labore, 
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as porcentagens de que trata o§ 2° deste artigo, o do rostnnte 
se fará o dividendo tlefinitivo. 

§ 1. 0 As porcentagens destinadas ao fundo de re . .;erv;t e a de 
lucros suspensos deixar·ão de ser deduzidas, para serem levadas 
á cont<l de divid<mdo~. desde fJUO afjnelle fundo attinja a vinte 
por cento (20 ~;) doca pi tal social, e a dez por cento (lO !ó) it conta 
de lucros suspensos. 

§ 2. o Do activo ser<io gm•lualmente excluidos os 1'astos 
de incorpor;tç:io, installação e outros titulos que, drJ morutmto, 
não possam S<'l' convertidos em especie. 

§ 3. 0 O fnndo de r·eserva poderá ser convertido .;m apoliccs 
do Estado fie S. Paulo, em predios uruanos na Capital dn lll<'smo 
Estado; l•em a~sirn em titulos que otrereçam real g-ar·.tntia de 
renda e de pt·ompta realisnçiio na venda, casll est;L se turno 
necessaria. 

Art. 2t3. Não serão distrilmidos dividendos emqu•• n to o capital 
desfalcado em razão de prejuiZ'lS não for tle to1lo restat.ele
cido, si para tanto não bnstarem os fundos de reset·va. 

Art. 27. O auno financeiro para a companhia sertL conta·lo 
pelo anno civil. . 

S. Paulo, 27 de abril de 1893.-J. 1Yallace da Gama Cochraae. 

DECRETO N. 1415- DE 25 DE :IIAIO pg P:li:J:l . 
Crea u;o~ ln·i.t.:':l•l.t d~" in!':tnt~rh de guardas nacionaes n·t eo!ll:,rca do :\fÍI·:t•lor·' 

!lo Estado do .:\faranh:.lo. 

O Vice- Pr,,~i,J,•nte da, RepnhJic;o. dns Esta• lo;; llniolos do Hrazi I 
tlecret t : 

Al'fi~o •wico. Fica <'renrla 11:1 enma1·ca do Mir~dn!', no E~ fado 
do 1\I.ti•:•nh•'"• nma IJ:-ig-ada de infantaria de !.!11<\l'rlas !l:lcion,es, 
\:om a. de,;igua1;;""i.11 dt> 31", a qu:tl se compnriL dos kt.!a.lliões ole 
int:tnta.r•LL ns. !li, !J2 e 93, e do da 1·eserva 11. :!2, ora creados 
com quatro C•Jmpanhias cada um, e organisado,; com os g-uat'llas 
qualiticados 11os districtos da mesma comarca ; I'e\·ogadas ns 
disposições em contrario. 

Capital Fe1leral, 25 de maio de 18!);3, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenuoulo Lobo. 
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DECRETO N. 1416- PE 25 DE MAIO DE 1893 

C1·,.a 11111:\ ln·ig:-u]rt. O c int:1nt.'\1'i:t !],. g-Hnrdas nn.cionaes na cnmarc:t lle Sant'Anna. 

d!) Curr~lml1o, Tl•l E't.'l_ri•• •l•) .:\lal'.'lllh~o. 

O Yice-President<) rla ltepnl,liC'a dos Estados Cnidos do Brazil 
decreta : 

Arti!.!·o nnico. Fica creada na comarca de Sant'Amm do Cur
l'<dinh~Í, no E~ht•.lo dn :\taranhiio, uma IJl'igada de gtwrdas na
cionnes r·om a •lcsigu:<çii•l •lo :~2~, a !]U:tl se comporá dos lm.tnlhões 
dt• in!':<ntaria n~. !14, 0~> o 0ri, ,. do <la reserva 11. 33, oracreados 
com quatro "Ollll'anhia~ ea•la um c ot·ganisados com os guarrlas 
qnaliliC'ado~ no~ dbtricto,; da mes:na conmrc..1. ; revogadas as 
dbi·n~ir;õcs em contrario. 

t':t!'it::l F,•,Jcral, 25tle maio rlc 18\J:], jo tla Republica. 

FLOUL\'(O PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

·~r::f\:A:.F\:F 

DECRETO ?>!. 1417- Tllc 2 ng .JU:'<JIO DE 1803 

~;nll~e·l~ ;'t E~:;~·)h d,. Phnl·~u::tcia df! Onro Preto a~ Yantagens (le qne gn~[t!ll ?,~ 

e..:.t:\hf'l.:cim~nto..:. •;rmg('Jl•'rP~ ria Uni~ln. 

O Yice-Pre:-;idontc rh Itopuhlica rlü~ Est:ldos Uniúos do Brazil, 
attcttrlL'lHlo ús informações J>l'est:trlas pelo commÍS$:trio flsc:tl do 
GoYt?t'no sobt•e os prog'!':unnm~ rle ensino e rnorlo por que s-:to 
executarlos na E~cul:L de l'lntrm:>cia •le Ouro Preto, resolv'~ con
e .,J,,r a este estahelecimento, na l'úrma do tlispo~to no art. 300 
do Co;ligo da~ disposições eommnns its instituições de ensino 
superior, approvado J>Or decreto n. 1159, dP. 3 de tlezernlJro de 
1NU2, a;; vantagens de que gosam os estaiJelecimcntos conc~eneres 
da União. 

Capital Federal, 2 de junho de 18\J:l, ~o da H.epuhlica. 

FLO!UANO PEIXOTO. 

Fenwndo Lnbo. 
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DECRETO N. 1418- DE 2 nE .JUNHO DE 1803 

Al\era. clan~ulas tia concessão feita: aos cidatlã.•)S Fcrdinanjl n ,,dde c Antonio 

.los{~ l~erreira Martins Pilho, por decret0 n. t3fl3, de G ,}e !!l:tl•l de i~·:o:t, para 

estabelecerem n:t C:t.pital Fedel•:tl u:n.'l. estn,:5.o telephonic:t. 

O Vice-Presidente d<t Republica dos g~tarlos Unidos tio Iknil 

Resolve alterar as clausulas 4•. 7"' e 8" r la conc,'ssãn fci ta 
por decreto n. 1:30:1. LlB 6 de maio rlo 189:1, aos álndãns F,H'fli
nand Rodde e Antonio José Ferreira Ma.rtins l"ilho pat•:t fnn•la
rem na Capital Federal uma estação d[t rerle te! ·ph,ni,•:t <lo 
Estado do Rio de Janeiro, conce,lida ao seg-nudo d:liJllel!e,; ci<la
tlãos por decreto do Governo do refet·ido gstado rlfJ 30 de julho 
de 1891 ; ficando as ditas clausulas substituídas pelas r1ue se 
seguem: 

4. a Os concessionarios pagarão aos cofres da União G o j, d::t 
renda brut::t annual da estação telephonica ora concedida. 

7. a. O Governo Fetleral reserva-se o dit'eito rt,, liscali-;at• a 
empreza do modo que entender mais conyeniente, •levcndo C<lt'

rer por conta della qualrpter despeza qull por ventm•a CtHt.tt' o 
serviço de fbcalisnção ; de:-;peza flUe. por>'•m, ni'ío pu<lerit c~xcp,[nr a 
dons contos e f(Uatrocentos mil réis (2: 400S) por sclllrstre, os 
f!Uaes os concessionario~ depositarão adeantada llleu te no T hesnnro 
Federal, no principio do período correspondente. Começará n. tis
calisnç:l.o por p:t rte do Governo desrle que forem <tpre;-;mlt:tdo.> á 
sua approvação os projrlctos referentes á presente conce-;,;ão. 

8." Caducarú esta concessão, si, dentro do pmzo <lo seis 
meze:>, contados da data da app!'ovaçiio rio plano ela estação, não 
tiverem com·~ço as re:;pectivas obras, ou si, começadas, não esti
verem concluidas um anno depois, ou si o;; conc•!Ssionarios não 
apresentarem na Secret:tria. da Industria, Viação e Obras Publicas 
o contracto correspondente á prec;ente concessão tlentro do GO 
dias da sua publicação no Diario Official. 

Importará ig-u:dmente na caducidade da concessão a trans
g-ressão de qualquer das pt·esentes clausulas on a ca,Juci<lad,J da 
concessão feita pelo Estado do Rio de Janeiro. 

O Ministro de Estado dos Negocio;; da Inrlnshia, \'iaç-i'io e 
Obras Publicas assim o faça executar. 

Capital Fcrlemi, 2 de junho de 1893, 5' da Rcpnbli~a. 

FLOLUAXO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou~a. 
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, fJECR.ETO N. 1·119- l>l': 2 DE .ru:-mo DE 189::! 

O Vico-Presi•l!3nte da lterlllhlicc do.> l~·itarlo~ Unidos do BJ•azil, 
attendenrlo ao que reqwn·cn a Compnnhin Hydt•anlica !'e!otense, 
devidamente reprcsentarh1. rn~ol ,.,~ nppt·ovat· a rofrn•m:t dos ~cus 
e4atutos, de accol'llu com :~s :1lter.1cõe:> que a <•,;te acompanham 
e qnc fnr:un votnda~ na ''~'clll\,[,j:~ .::•·ral dos :~r~cirlllbt:t~. reali
mda em 19 rle julho riu arl!ln • roximo p<1s:;::rlo; d•.:Yendo, 
porem, a cllmpauhi" S1tisfi1t.<'I' "' fnt·m:.llid;Jdes ulteriures rio •Jne 
trata o art. .6" do ,Ject···lo n. JGI rir~ I/ de j:~Iwiro de 18\JO. 

O ~linistt·f' de Estado dos :.if'.~m·!n~ rlalri<lnstria. \'i<H;iioe O!Jras 
l'ul.Jlicas as-;im faca executar·. 

Capital Ft:'deml, ? d•' junho de Ji~\1::!, ::;o ria Rr1puhlica. 

FLOI(J.\)10 Pi•:IXOTO • 

. i. F. Pwrla 801t~a . 

. \ltel'ações dos estatutos da Companhia H_ydPauJica 
Pelotense a que se refere o decreto acima. 

Art. 2. 0 Em vez de 30- diga-s·' 50 (cincoémb anno~). 

,\rt. ·!." .\ccrGscentc-se- c r11lditanwnto dr· 2R de IIO\'•'mbro 
1lc IHSR • 

. \d. 5. 0 Snh~titua-se p<Jio seg-uinte:- O capitr~l da cmnp:~nltia 
é dn 1.0011:1)1)0~, dividido ·~:li ;,.()()I (r~itw" lllil} :t<'((ik.-; de 200$ 
<:arla. !llfl:t, das qnac~ :).tJOil (tn:s tJJil) 110 valot· de tj()O:UOIJ$ 
(sei>cnntos contos de reis) já o~liio integralisadas uas .,;,l'<lS e 
ewnnarnentos de quo tt·.:t:t o rontr·aelo eJI'r;rtnado com Hygino 
CorriJa flurão em IS71. As restant"s ~.OIJO(·Iuas mil) ae.:ões, no 
,·alot· do 4UO:IJOO$ (qnah·oef'ntu~ contos de r.··is), com 311 "/., 
(trit>ta por cento) I'"alisarlos, ~crulo :'0"/0 (vinto po1· cento) c:n l.Jense 
cll'eit(l,; sef!'undo aval i JÇ:io tei!-1 por trc~ lou;·atlos, approv<tda pela 
as~emiJir)a geral. e 10 "iu (dez por cento) r>m dinheim, serão inte
gr:dbadas em prestações á pt•oporçiio das neces!-.idades, nunca em 
pt·,zos menores •le tl'inta dias, a juiw da directoria e conselho 
tisca I. 

1'\ 1.0 O accioni..;t:t qne não rcalisar as suas entrarias nos prazos 
marra los e annnnchdos nosjm·nans di!Stl cidarfe. llcn sujeito ao 
C<l!lllllisso on ;1o qnn dbopoem os .>t·h. :no :~4 do decreto n. 434, 
do 4 de julho do !891, iL opçii.o 1h r!irectol'ia •' eon.-;ullto tiscal, 
,,o,·cw.lo C<.J'l'<'I' todas as despt•za~ por ~na cout;J. 
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§ 2.• As 2.000 (duas mil) acções restantes, de que trata este 
artigo, serão e·n tuclo e·JUipara,las ás 3.000 ac~õe~ anter·iores, 
pnra torlo.; os elfeitos. 

Art. 8. 0 Oig•\-He : ·- As:acções são nominativas e as trans
rer•·n··hs continnat'iío a ser feitas no livro de re!!:btro respe
ctivo, pu r· moi o •I e termoci assignado~ p0los cr·lente e ces~ionai"io, 
oa o;em; legitim••s proenr;tdores. 

Par·;~g-rapho unico. Corno e~tá. 
Art. lO. Eli!lline-se a pnlavm « nm·a. ». 
Art. 15. Sul,stitua-~e pelo ~eg-nintc:- Dos lucros liqniJos 

de cad•t semestr · serão Jerluzido:; 2 "/ u (dou~ po1· cento) par·;t l'un•lo 
do re~e1·va, emqnanto os divideurlos nãn nttingirem a I O 0 /, (•lez 
por cento) :10 anno; dn h i em dea nte ' d uucçãn ~eril. de 5 "/•· (cinco 
pot• cento), até completar· o f]Uinto o((' C<tpit I tia comp;tnhia. u 
l'nndo de reso!f\':1 sorit conver·ti,(o em :qmli<-e,; 1la di\·ida pniJ!ic:t 
g-eral ou estadoa], á opção da director'ia c con~elho tiscnl. 

Paragrapho unico. Como está. 
c\rt. 16. Diga-se:- A direcçoão e a<lministrnção da compa

nhia compor-se-ha de dous dil'cctore:> e um gerente, qnn sol'iio 
eleit.os na fôrma do al't. 38, 11. I. 

Paragrapho unico. Não porlerão serTir conjunctamente o 
carg-o de dir<'ctores o pae e o fi lho, o so~-ro e o genro, o:; irm.tos 
e os cnnha•~os durante o cunhadill, e o~ sucios de urna mc:mm 
li r· !fia. 

Art. 19. Diga-se - As suas decisões ~ô ser·ão válirlas sen,Jo 
unanimes. 

No ca~o ,Je ;~c ·or1lo, será convocado o conselho fis·oal, que, em 
reunião presidida pelo direcbr mais vdho, decidir·á pot• mai'Jt'Ía 
de votos. 

Art. 21. ns rlirectores perceber·ão um honorario de I :UOO$ 
annnal cada um, pagos seme-;tralntent.J. A :t;;sembléa geral or:li
nal'ia tem competnncia. par .• alterar o qucmtnm ahi lixado, dc,;de 
f]ne n re~olnç:lo seja tomada por dons torços dos votos pr·esent0s. 

Art. :!5. IJig-.t-se - O "on,;elho fisr,:t! ser·ú. cornp"sto do} tl'es 
accioni~tns eleito.; annualme11te cDmo •lo art. :m ·~ scr:l.o rn:uu
ucr:Hlos com 200<!; c.-vb um, 110 fi111 •l·• ·~rul:t anno s:1eial. 

r\rt. :31. Ac<:rnscente-:;e olep•.Ji,; th palavra I'CliiiÍitO - a 
p'1lnvra « or•lin tria "'· 

0 lll:IÍS f~OIIJO o!,;t:'t. 
,\ rt. :n. Eu r ve;r, de - nome:\ilo - diQ':t-;:~ - <'leito por 

•·scrutinio. 
O rnn is como está. 
Art. :38. Em seu n. I, onrle se dit. -- tt•e> dire~tores -

dig-a-se - dons. 
Art. 42. Elintilll!-Se. 

Jl!SPOSIÇÕT•~S Ti tA ~SITO lU Ml 

1\:·t. 42. A :•ctnal diJ·e<:tnl'ia ~ r,·j l';l c l'liO <>stá ato\ :"t Jll'i
mHira renniã'; olJ'rlinnr·ia rh assn .,;,:é·t ~:·, .. ·:ti, •'nt f(ne prineipi:u·á 
:1. Vl;._;OI'IIl' O d!S(OOStO ll<l-<Jntllll'l:t :t•JS 'll'h, lli, 19, 2[ (J 2:), Í<l ji:~~. 
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Art. 43. A primeira entrada de 10 °/o (dez por cento) e as que 
se lhe seguirem, realisadas em dinheiro, relativas ús novas 
acções, perceberão o didrlemlo •tno lhes couber na proporção dos 
lucros havidos desde a data 'em que forem eiTectuailvs • 

. \ bonificação de 20 "f,, (vinte P"l' cento), 1le que trata o arL 5°, 
srimentu percebei'á dividr!ll•lo rlcpob 1!0 começadas a,; novas 
obras. 
No~ artigos em qnP e~ti1·er a palavra - Impet'ial, substitua-se 

pela pdctn'•t - Federal; c - l'roYincial, por - E>.t:ulo:1!. E 
onde se 1li,;ser- Lei n. :HjO, •le 4 de novembt·o de 1882 -
digt1-se - le~bla~ão e IH vigor. 

Pelot:ts, :3 de outnbro •le IR\J:t.- Joctquim T. rla Costa Leite, 
presidente.- Julio J. ''" Si/,·"· sr:creb!'io.- Feli!f! .1ntonio 
GaiiÇ1'1vc.,·. 

DECRETO N. 1420 - IJI·~ ~ DE .JU:-,'l!O JlE 180:=! 

O \ice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
atten1lr>nrlo ao que re11uereu a Companhia Commercial. devhla
ment erepresentada, resolve approvar a reforma dos seue1 esta
tutos, de accordo com as alterações vot:tdas pela <lSsembléa geral 
dos accionistns, realisada a 20d·~ mart;o ultimo; tic:\uclo. porém, a 
IDl'Sm' companhia nhrig-<Vla ao cumprimento das formalirhclPs de 
rtnetrata o nrt. 6° tloclecreto n. 104 de 17 de janeiro de 1890. 

O :\Iinistro t!e Estaclo dos Negocios da Indus trb, Viação e Obras 
Publicas assim faça executar. 

Capital Fecleral. 2 dcjunllo ele 1803, 5" da Republica. 

FLORIANO PF.IXOTO 

.\Iterações dos c:-;tatutos da Companhia Commel'(·ial 
votados em assembléa geral de accioni~tas de 29 
de marÇ.o de 1893, a que se refere o decreto acima 

C.\PlTlJLO I 

:\rt. :~·>e su:1s :tlinc:ts snh,;titnir]q ]•8lo scgn!ntr>: 
,\ t:·llllptnhia tnm po1· lin1 r,,,mprat·, cn~:H'''ar e Vl'ncler c:tfé 

IH':::.t(·~ 111r~t·eado ou flffi ontl'o qu:dqnc~1·. 
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CAPITULO li 

Art. 4." Substituído pelo seguinte: O capital é de 9Gfi:800$, 
divitliflo em 9.668 ,,cções de 100$ cada, uma, podendo ser elevado 
qtwndo se fizer preciso e :1ssim o entender a a~semb!éa geral dos 
aecionistas; catJendo d1o pret"erencia a distribui~,;ão das novas 
acções aos accionistas que na occasião representarem o capital da 
companhia. 

Arts. 6°, 7" e 8." Supprimi<los. 
Art. 9." Passou para o art. 6°, alterando de 5 "/o para 10 "/ .. 

a porcenta.gem nunca menos a tirar para fundo do reserva. 
O§ 1° do art. \J" passou a ser§ I" do art. 6''. 
O § 2" do art. 9• pa;;sou a ser § 3" do art. 6°; accrescentando· 

se a este artigo (6•) o § 2° seguinte: Emquanto o fundo de re
serva não tiver attingido a 50"/o do capital realisado, os divi
dendos não serão superiores a 20 °/o· 

CAPITULO Ili 

Art. 10 e seus paragraphos. Passou a ser o art. 7° e seus para-
graphos. 

Art. 11. Passou a ser o art. 8•. 
Art. 12. Passou a ser o art. IJ•. 
O paragr<tpho unico do art. 12 passou a ser paragrapho unico 

do art. \J0
• 

Art. 13 e sur~s alíneas. Passou a ser art. 10 e sur~salineas. 
Art. 14. Passou a ser art. 11. 
Art. 15. Passou a ser art. 12; referindo-se na sua primeira 

parte ao art. 7° e não ao art. lO. 

CAPITULO IV 

Art. 16. Passou a ser o art. 13, sub3tituido pelo seguinte: 
A administração sera compo5ta de dons directores: presirlente 

e director gerente. 
Art. 17. !'assou a ser o art. 14. 
Art. IS. Passou a ser o art. 13, substitui<lo pelo s0g-uinte: 
A eleição da dir·ectoria serú feita pela ass,~mbléa ;;oral or·dinarh 

dos accionistas, pot· maioria absoluta de votos em escrutínio se
creto, contendo as cedulas a indicação do nome pam presidente 
e director gerente, e externamente a declaração do numero de 
votos que tem o accionista. Si no primeiro esc:ruti nio não se v e· 
rilicar maioria ah5oluta, proceder-se-ha a se~undo EScrutínio 
entre os nomes mais votado3, em numero duplo dos que tiverem 
de ser reeleitos, sendo !Jr~stante, neste caso, a maioria. relativa de 
votos. Havendo empate, dcc;dirá a sorte. 

Art. 19. Passou a ser o art. 16. 
Art. 20. Pussou a ser o art. 17, suhstituiclo pelo seguinte: 

Nn caso 1le vaga de um dos CtU'go,.; de tlirector, o rlir('ctot• em 
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exercww conjunctamente com o conselho fiscal porlerão nomear 
suhstitnto de entre os a.ccionist:ls que estiverem nas condições, 
prov.•n•lo o Jogar definitivamente a. assemhléa g•)l'al na :,ua pri
meim reunião. 

Art. 21. Suppl'irnitlo. 
Para;,·t·:•pho nnico do :1rt. '!!. Passou a :o:ur at't. 18. 
Al't. 22. Pa:;son a set· art. 1\J. 
Art. 23. P:t;<Soll a SCI' art. :!11 • 
. \rt.. 24. Pa~s-1n a ,;et· ;;!'t. 21, ~uhstituido pelo seguinte: As 

reuniões tia tlit· ·ctorh "crilo ~~unj<mel:t~ com o conselho tbcal, e 
terão Jogar quan<lo t'Jrem C•>nvocada~ pelo pt·e~irlentl', lavrando 
sempre a <·"mpeteute acta, qne :;"t·ú assigna·la pelos presente:; . 

• \rt. 2S. Pa;s·•n a ~e•· art. 2!, ~nppr·imindo-sr:l as :•linc<~s 't, b 
e d: passan•lo as nlinc-a-< c,~;, (e !1 a ~erem a, b, c, d, ,L,ste 
arti~(' ("!21. 

Art. 2C.. Pnssou a ser art. 2:'l, snl>~tituido pelo seguinte: Cada 
di!'ectot• tC"rit mmualmente 12:0UiiS tle or<lenado . 

. \rt. 27. Passou a s·~r art. 24, ~uhstitnido pelo Sl"lguinte: E' de 
competrncia. tio presidente representa r a companhia em tvdas 
as snas relações officiaes 6 em Juizo l"l róra delle, fazer executar 
os estatntos, regulamentos e rl'Sr>luções da directorict e <las asscm
bléas gm·aes, gerir o escriptorh c sn:1~ t!ependencia~, e constituir 
maudatarios. 

Art. 28. Passou n_ ser [\J't. 25, substituído peto seguinte: Ao 
director gerPIIte compete a dir;ocçiio do mm·imento de compra, 
ensaqur e venda d:• café. 

c\rt. 2\l. .Passou a ~m· art. :>G, ~ui stit!!ido pelo seguinte; No 
caso dll diY<~t·g-onda e-; tre o pre~id .. nte " o di redor gerr,ntll, ~era 
con~ulta·lo o con~elho tis<::tl, si porem, onvi<la a ul<inião rlest ,, os 
director<JS mín clte;.:arem a a<:cordo, ~·~1·:"t o a,..sumpto da divf>r·~en
cia -.uhnwttitlo a uma [l~Sr•mi<J,··:t ;.:"I·a! do a~donbta~ pam rc"'ol
ver a rr•speito. 

C.\PllTL(I \. 

Art. :30. Pas~ou a ser art. 27, rrfeJ'indo-se na sna ultima 
p·1rt' i\0 a1•t. J0 () não li O nrt. J:: .. 

Art. :H. Pas,nu a ser· art. !~ . 
. \rt. ::·2. Pa,;son a ser al't. :'!), sulrstitni•lo pelo seg-uinte: Ao 

conselho tisf'al comp•~te. aJ,:,m rio.> <~a:'us previstos pm· lei, tomar 
rat'lP. na~ l'lHllliÕPS da direCI~>ria. 'JUc\!11[0 fOI' por l'ot<t C<)llYOL"ado. 

Art. :~.). Pass<~u a :>·~r o art. :w. 
Art. 34. Pas:>ouaser at't. :n, su'•stituirlo pelo seguinte: Cada 

membro (lo conselb.o ti,;cal terit o houorario de l: 200$ aunuaes. 

C.\PlTCLO VI 

Art. ~:;. Pa~-s·JU a ser al'l. :L!. 
Par·a~Tapll,J unieo :o a1·t. ::s. :-:upp•·imido. 
Arts. :lG e :;7. supp•·imido,;, ,;w,,ti tuin<lo-se pelos seguintes : 
Art. 3:l. E' t:()ntir·mado o rn;udato do:; ;1ctuaes •firectol'o:; 
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Custodio Monteit·o de Carvalho Castanheira e Alberto Ferreira 
Moniz, que terminam a sua gestão em 31 de dezembro de 1894, 
pass,mdo o St'. Alberto l\loniz a categori:"t de dir·ectot· gN'eUtf>. 

Art. 34. O eapitlll actual 1la C••mpauhia, d 3.000:000$ passa a 
ser· 1le 9G6:800;l;, pela seguinte forma : Cada gl'upo de cinco acções 
eom 40 °/0 dú direito a quatro acções 1le 100$ iutegra:isadas; 
cada g-rupo cl0 cinco acções eom :~o 0 /o uit rlireito a tres aeções 
'I e 100.$ in te:~ralisadas. 

Art. 30. Fka extincta a secção l·ancaria da companhia, r1ue 
entra em liqmdação. 

Art. :38. i' assou a ser art. 36. 
Art. 39. Pa,;sou a ser art. 37. 

DECRETO N. 1421 -DE 2 DE JUNHO DE 1893 

Crcn. nanis um hat:tlhão de int'ant'lria dt~ gnn.rdas nacion<te!': na. comarca ri f" 

S. Jon•plim da. Costa da ~erra, no E~tarlo d~ Santa C:1tharina. 

O Vice-Presidente <la Republica dos EstaJos Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo uni co. Fic[l, creado na cornarc:l de S. Joaq nim da Costa 
da Sm·ra, no Estado de S mtn, Gatharina, mais um batalhão de 
inf>tntat"ia do serviço activo, com qu:ttt•o companhias e a desi
gnação de 24", o qual se çrganisarú eom os guardns qua litica,Jos 
no~ districto . .; da referid,,L comarca ; revogadas as disposições em 
con tmrio. , 

Capitnl Federal, 2 d~junho de 1893, 5° da Republica.. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1422 - DE 2 DE .JUNHO DE 1893 

Reorgani5a o commando superior da. Guarda Nacional da comarca d(j Piranga, 

no E~tado de ~tinas Geraes. 

O Vice-Presiflente da Rnpublica rios Estados TJni<los do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo nnico. O commando superior ria Guat·da Nacional da 
comarca do Piranga, no Estado de Minas Geraes, se compol'á <los 
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actuaes 10• e II• batalhões de infantaria do serviço activo e 4• da 
reser·va, r'eduzidos a quatro companhias cada um, e mais dous 
batalhões de infantari[l, com igual numero de cqmpanhia,; e as 
designa(,:õe::: •lo H!3• e 184°, e ·um reg-irwmto de Cltv<tllaria, com 
quatro e~qnarlrõe,; e a dt'signaÇiin dn 54•, os quaes so org;wisarão 
com os guarda;; qtmlillcatlo~ nos dbtl'ictos da me~rn;t coniarca ; 
revogarias as disposições em contt·ario. 

Capital Fe•leral, 2 <le junho rle 11)0:3, 5" •In Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 142:1 - DE 2 DE JUNHO DE 1893 

Cre~ u111 cnmllw.ndo superior 1le Ou::trd:'\ ~acion~l n~ comarca. 1lo Carmo do 

Pa.rnahyha, no Est:"'.d•l f)P. "\tinas neraes. 

O Vice-President:l d:t RBpublica dos Estados Unidos do Br,uil 
decreta: 

,\rtigo u·lico. Fica creado na comarca do Carmo do Parna
hyba, no Esta•lo de Minas oeraes, um cornmandn superior de 
Guarda Nacional. que so comporá de •lous IJatalhõos de infan
tal'ia do serviço aotivo e um hat ,\hão da rP,ser·va, com quatro 
companhi~1s cada. nm e :1s d•:sign:tçõe,; tio !85°, 186° e !OH", o um 
re:zimento de cavaliarifl, com igual numero de esquadrões n a 
designaçfí.o de 55", 03 qu:tes seeão org-anisados com os gmtr1las 
qualiticados 11'1~ districto •h nwsm~t •~onmrca; revog-am-SB a» 
disposi~·õe;; em contrario. 

Capital Fe•loral, 2 do junho ele 189:3, 5° •la Ropubliea. 

i<'LOltiA:\'0 PEIXOTO. 

Femanrlo Lobo. 

DECRETO N. 1424 - llE 2 DE .JUC>TilO nE 18\l:i 

Cre.:t 11111 e•Hn:n~nd.J snpr~rin;_· de Gu1nh :.:aciPn:tl n~ cnn1arc:1. d1~ .\t':\~·uay, 

Jll) E~t:ltlo de ~Iina~ I ter:te:'\. 

O Yke·Pr·n~irlPnt" <h li~>nnhlie<1 ·lo,; E5tfldos Unirlos •lo H":1zil 
rr>~olve tl.·cr. t:11': · 

Artigo uni(·(). F'it~<t c1·e 1·ltt na. cont; r·ea de .At·agnay, no Es
h•.1lo ,];, 1\lin::~ ,; .. ~··'""- 11111 ~''ill'llrtlHl" snpPrior de •<nar.\:: i\':1-
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cional, que se comporá de um batalhão de infantaria do serviço 
activo e outro do da reserva, com quatro companhias cada um 
e as designações de 187° e 109•, e um regimento de cavallaria, 
com igual numero de esquadrões e a t!estgnação de 56•, os qunes 
se org<tnisarão com os guart!as qualificados nos districtos da 
referida comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 2 de junho de 1893, 5• da RepulJlica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

~~ 

DECRETO N. 1425- DE 2 DE .JU;';HO DE 1893 

Cren. nH\ÍR um corpo rle cavnllnrin. de g-uardas naeionnes na conwrc~ 1lo Ca.
chneirn, no Estado do H in Grantle rlo ~nl. 

O Vice-Presidente da Republica •los Estrulos Unidos do Brazil 
decreta : 

Artigo unico. Fica creado na comarca da Cachoeira, no Es
tado do Rio Grande tio Sul, mais um corpo de cavallaria, com 
quatro esquadrões e a designação de 155°, o qual será organi
sado com os guardas nacionaes qualilicados no 6" tlistricto •la 
mesma comarca; revogadas as disposições em <_><>ntrario. 

Capital Federitl, 2 de junho t!e 1893, 5" d.a iíepul!lica. 

Fr~oiUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1426 - DE 2 DE JUNHO DE 18\.!3 

Renrg-:tniF:a a n-narda Nacional da. comarca de Sapncnia, no E~tndo elo Hio cln 
.Janeiro 

O Vice-Presidente da Repnhlica dos Estados Unirlos do Brm>:il 
resolve decretar: 

.~rt. 1. ,. A Guarda Nacional da comarca de Sapucaia, no Es
tado do Rio de Janeiro, se comporá rle um comnmndo superior 
que será orgunisado com os actuaes 22" e ~3° batalhões de infan
taria, 10° da reserva, reduzidos a quatro companhias catla um, 
e 10• corpo de cavallaria, com quatro esquadrões. 

Art. 2. 0 H.evogitm-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 2 de junho de 1893, 5o da Republica. 

FI.Oil!A~O PEIXOTO. 

Fenvmdo Lobo . 
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DECRETO N. 1427- DE 2 DI~ JUNHO DE 1893 

Prorog" P"r dous annos o pr:>zo mareado ,; Companhia Hera] rle ]\{e]hora

rnentos no ::\Iaranho.io p.o.ra o inicio d~ ('onslruc(:ão de '1na.tt·o sahul<'iros no 

refe•·i,]o Estado. 

o \"ice-Presidente da rtepnblir I rios Esb•lo- Vnirlos <lo ürnil, 
usando da autoris,•çito cou~t:mtc do nrt. 6", § 2:!, n. 6, da lei 
n. 126 B, de 21 rle not·ernhr(l d() 18\l?, A attr.ndcndo ao quo l'<J
queren a l'omp:mhi<L r"ieral de :\ldh<J!'amentos no 1\laranh:lo, 
ce~sionaria ria r~onc··ssão fci~n pelo d··creto n. R-lO, de 11 rle 
outubro de l~UO, re:;o!Ye pror·o;.t<~t' pot· lliai» dous anuos o prazo 
estalieleeido Jjelo decreto 11. ;,;H, r[,.:{ de outubro 1lc lf-191, para 
o inicio da qonsti·ucção do" saladr•it·• '"' naquelle Estado, de qne 
tt·ata a el:Lu~!lla YI do primeiro •lestes rlous d·~eretos. 

o :\linistt·o de Estado dos :'-le;;odos da Iudustria, \'iação c Obras 
PuiJlicas m;si~ faça executar. 

Capital Federal, 2 de junho de \H\!:1, 5" da RepuiJlica. 

FLORIANO PEIXOTO . 

. L F. Poula Sou;;a. 

DECRETO N. l.t2R-n~-: 2 DE .JUNHo DE 1803 

PrrJl' )g:\. pr,r ll'll anno~ " pr:l.ZIJ li'\·~<i•J ll'l ..!:nts;ula. :~a do df't~n·tq 11. Srii .jp t ·, 

dr· tl\11111,~··, de 1.'-:'10. l"~~-~ :t p••na i·•1p• -.;b n·• ci•P'"'l:t :n..t, pa!"t ('ll!lt~ln~: 1 , d-,, 

oln·:t....: ·!1~ I' •n-.;ti'H~'f,';l•' d·1 ~lJ·:lfb .j,. •·r:· 1 dr• I lrf!!-.'l!r:l. ·1 ,·~lt·d:l•r 

o Yil'iJ !'re.;ir!cnto rJa ltepn:dir 1 los l·:~brlo,.; l'nido~ rJ,, BJ';•zil, 
attr>nden<lo no que J'O<pll'rl'n a Co!ll(l'~Jiria :\Tng-'.":tll·· de E'tr;Hh,.; 
de \<'01'1'•' o Na ,·eg-ar;;to, I'f!,;oln~ <'ll!W<'<Lr-ih'' pr·n·c·: nçií.<l P"'' nm 
anno •lo \ll'azo lharlo n''· e!an.;uh lll d·· <kcJ•do 11. ;)(i·? •in ]1·, rio 
outubro< e 18\JO, com a imposição do rrr •Xinw da mult, indif'ada 
na segunda parte da clausuh X::\.Xlll do referido decreto c 
ohservad"s inte:.:-ralmente as demais disposições da supr::ulita 
clau:;ula XXXIII. 

O Ministro de Estado rios Negocios Ja Industria, Yh•ção c 
Obras Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 2 de junho de 18\J:l, 5" da H.opuhlica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

A. F. P(lu[a Sou;;a. 
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DECRETO N. 142\J- DE lO DE JUNHO DE 1893 

Crc'a na China nma Legação e tres Consulado~. 

O \'ice-Presidente da Repuhli<:a dos Estados Unidos do Bra:dl, 
autorisado p,cJa lei n. 97, rle 5 de r.utuiJJo de 189:!, resolve crear 
ua China nnm LPgação dt~ 1 a <'!asse com um 1° sec1·etario, um 
Cow,ulado Geral de la classe e dons Consulados. 

O Ministro de E:,~tar!o das Relações ~:xteriores o faça executar. 

Capital Federal, 10 de junho de 18\J:3, 5• da Repuhlica. 

FLOHIANO PEIXOTO. 

Felisbello F1·eire. 

DECRETO N. 1429 A - DE 10 DE Jl.'NHO JJE 1893 

Prorog-a até ~H de julho do corrente anno o prazo 1ixaJo na dansula ()·• 4]e 

decretrJ n. 102-,Q de 31 de maio de i~SJ para. condusã~t das ohl"-:'.._ .. do 

constrllC!~ã.o da EstrtHla fle Fm·ro de ca~ins a CajnPÜ·ns. 

O Yice-Presi•i•!lltP da Repuhlic:t do,; Estados l"nidos do Br·azil, 
att8JH[endo ao qun r·equcreu a Companhia G•·ral rle :\Ielirrmmwn
to-; no Ma~·anhilo e nos termos da autoris:1çib const:lfJt<ê •lo n. li, 
art.. ()",da )()i n. 126 B, ti() 21 dB 110\' •mbr·o de JR(J2. r()s,Jve 
conecd<'r-lhe pl'Orogação, at··~ :11 "" julho dn eorT•mtn aJlllO, do 
pmw li ''"lo na dansul:t VI do dcer•·to n. l0.2:i0 d() :n de maio 
del88(} para coneln;;ão da~ oht'<ts rle con:-;trucçilo d:t Estrarl:L 
d8 FPI'ro r:,1 C:1 \i:tS a CtljH~~iJ"dS, de {J11'~ é ('OllCP~sinna1·i:1 ~ r:ou1 
a obri;.:-nçãn, po1·<~m. de conc,li'I'Hl' eom a (jUnta rle 12:000:!; an
nuaes, por wcstaçõcs sem()str·aes a vencer·, para rle,;pezas de lis
calisação, confot·me dispõe o n. 3 do supra citado artigo e lei. 

O Ministro •lo Estado •los Negocias da Im\ustria, \'iaçilo o Obras 
l'ublieas assim f<tça ex'lcutar. 

Capital Federal, lO de junho de 1893, 5° da Repuhlica. 

FLOIUANO PEIXOTO . 

. \. F. Paula SoH:;a. 
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D1CRET0 N. 1430- DE 15 DE JUNHO DE 1893 

C•ea mais umjbatalhão de guardas naci•>naes do serviço d:.. reserva na comarca 
tlc S. Sebastião rln Cahy. no E!'.t:vlo do R10 Grande do f;ul 

O Vice-Presidente da. l{epuhlica. 1los Estados Unillo~ do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fie~ creado na comarca de S. Sebastião do Cahy, 
no Estado do Rio Grande do Snl, mais um batalhão do serviço 
da reserva, com oito c0mpanhias e a designação de G8°, o qual 
será ot·~anisado com os gnardas nacionaes qnalilicados nos dis
trictos da me~ ma com:t ec:1 ; revoga• las as disposições em con
trario. 

Capital Fe1l••ml, 15 de junho •1<> l"~l:3, 5° d:1 Repnblica. 

FLOIUAXO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 14:31- DE 15 DE .JUNHO ]li!; 1893 

)Jarca o Yestuario que, no exercicio de sua~ fnncçl'ies e solemnidndes pttblicn~, 

devem 11~ar os m"mbro~ (lo Trihnn:1.l Civil e Cri11linal e pretores do Districto 
Fcdm·.d. 

O Vice-Presidente da. ltepub!ica elo~ Estado-; Unidos rlo B!'azil, 
ú vista, <lo disposto no nrt. 2::'2 do decreto n. 10:30, dP 14 do 
novembro de 1890, resolve rlecl'etar que os meml.n·o,; rio Tribunal 
Civil e Criminal e preteres do Districto Fedr:ral no exercicio de 
sua,; funcções e solemnidades publicns usem do vestua.rio marcado 
para os juizes de direito pelo decreto n. 1326, de 10 de feve
reiro de 1854, devendo, porem, p:1ra os pretores ser ~t facha 
do chamalote encarnado. 

Capital Federal, 15 de junho de lHO:~. 5" da. llepublica. 

Ff,ORfANO PEIXOTO. 

Fcnwndo Lol10. 
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DECRETO N. 1432- DE 15 DE JUNHO DE 18!13 

Crea mais um batalhão de infantaria de guardas naciortaes na Ca1;ital J,, Estado 

do Ceará. 

O Vi('e-Presidente da gopublica dos Estados Unidos do Hrnil 
rr•:;olve docret;rr: 

Artigo unico. Fic:t creado na Capital rlo Estarlo do Ceará mai,.; 
um hat:~lhão de infanbria do ser· viço activo de guarrlas n:rcionaes, 
com quatro comp,mhias e a designação rle 119°, o C]ual ticarit 
pertencendo á 2a lJrigada do infitntat·ia e He organi:;arà '~Olll os 
gnardas CJUalitlc:vlos na respectiva J'egião; revog-:v!.rs as dispo
oiçõe~ em contrario. 

C:rpital Ferloral, IS de junho do 189:~. S" da RcpulJ!ir•:~. 

Fr.oruAxo l'EIXnT<l. 

FenwwlrJ Lobo. 

C1·e::t um C!lHIIH:tH'lo :mpr~r·ior· de Gua.rda'naciooa.l na. CI>IHarca do l'arahyhnut, 

no Estado de S. l'aulo, 

O Vice-l'I'm;idr~nte •la H.epubl!c:t rios Estado . .; Unidos do Ht•azil 
re;;ol \·e deel'etar: 

:\rtigo unico. Fica desligada do eommando superior·"'" com:tt'C<t 
do M•'g"Y das Cruws a força de Guarrh .'!acionai qn:dd1carJa n:t 
du Paraltyhuna, ambas no Estado de S. Paulo, e com e lia t;reado 
nm ~on11mmrlo super·ior ria mesma g-uanh, que se eotn]!•H'á do 
:•ctn·rl 1:~· batalhão de infantaria, reduzido :1 C]uatro rumpanltias, 
<la 5~ secção do serviço da reserva., elevada iL c:~teg:.wia •!e tm
lalhiio. com CJUatr·o companhias e a designação de 9G''. e d' mais 
tllll h:ttalhão •lo infantaria, com igual numero de companhias u a 
lksig·naçãn de 188•, e um regimento •le cavall:,ria, ·~om •JW\tl'o 
esquadrões r~ a rlesignaçãn de 189°, e um reg-imento de cav;dlaria, 
com CJUatro esquadrões e a designação de 82°, os quaes serão 
m•g:anis,.Jos com os guardas qualificados ll:Js dbtrirtos da refe
J'ida. comarca ; revogadas as disposições em coutrarLJ. 

Capital Federal, 15 de junho de 1893, 5n <h Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fcnwwlo Lobo. 

Poder Executivo 18113 
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DECRETO N. 1434- DE 15 DE JUNHO DE 1803 

Ct·t~a um reg-itneuto de .c:tvnllaL·ia Ue gu11rtlas na.cionnes na co' marca de Ponta 

Gro~s:-t, no Estatlo (lo Pn.rantL 

O Vi<.:e-l'residentc da Republica dos E,;tudos Unidos Llo Beuzil 
deereta: 

Artil-!'o unico. Fica. cr·eado na conwr·ca de Ponttt Geossa, no 
Estatlo\lo PManú, um regimento de c wallaria, com quatro es• 
quadr·ões c a desiguaçiio de 18•, o qual será or·gunisado com os 
guardas uacionacs qualilicados nns districto:; do municipio de 
Entrc-IUl>~, t.la rcfcri<la comarca; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 15 de junho de 1893, 5° da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. !435 - [JE 15 DE .!UNHO DE l89:J 

Ct•e:t Iuais nm hntalhã(J do infantaria e am r~gimento de <:~valhria de guardas 

na~ionae-. na cotnarca d1! Pe•:auh::t., uo E~tatlo de ::\finas Geraes. 

O Yicc-Pre-;i<icntc dtt ltr·pniJlica <lu.;; E:;tarli!S Uni•los do Brazil 
rcs<>l v c <.lccrutar· : 

Artigo unico. Ficaml.'ecndosnn comarca de Peçanha, no Estado 
de ~liu;~s tl<)racs, mais um batalhão de infantaria de guardas 
nacionar~s do serviço activo, com quatro companhias e a désigna
ç;"lo de INU0 , onm!·ogimento tle cantllaria, com igual numero 'le 
e,;rl untlrues e a desi;;nação de 5i", rpte serão urg" nis;tdos com os 
guardas qualificados nos ,[istrictos da mesma comarca ; revoga
das as disposições em contr-a1·io. 

Capital Federal, 15 de junho •le 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

l•rnwmlo Lobo. 
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DECRETO N. 1436 -DE 15 DE JUNHO DE 1893 

Declara de nenhum etfeito a concessão de garantia de juros feita pelo decreto 
n. 10.121 de 22 de •lezembro de 1883 :1 Companhia Progresso Agricoln, pa•·a 
o estabelecimento de um engenho central Jl() ::\Iaranhão. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
nttendenr:lo ao que requereu a Companhia Progresso AgTicola, 
resolve declarnr de nenhum effeito o decreto n. 10.127 r!rJ ~2 de 
dezembro de 1888, pelo qual foi concedida a mesma compnnhia 
garantia de juros e mais faveres, par;t o estabelecimento de um 
engenho central destinado ao fabrico de assucar, com a denomi
nação de engenho centt·al S. Pedro, no valle do Pindaró, mu
nicípio de Monção, Estado do Maranhão. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras 
Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 15 de junho de 1893, 5• tia H.epultlica. 

FLO!UANO PEIXOTO. 

A. F. Paulu Sott:;a. 

DECRETO N. 1437 -DE 15 DE .JUNHO DE 189:3 

J)it. nova organisação á Guarda Nacional da comarca de Leopoldiua, no Estado 
de llfinas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. O commando superior da Guarda Naeional da 
comarca de Leopoldina, no Estado de Minas Geraes, se compora 
do 27°, 37° e :)8" batalhões de infantaria do serviço activo e 14" 
e 23° l.Jatalhões da reserva, jit creado:> e ora retluziuos a quatro 
companhias cada um, os quaes se organisarão com os guaruns qua
lificados nos districtos da referida comarca ; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Capital Ferleral, 15 de junho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO f"EIXOTO. 

Fe1·nanclo Lobo. 



\L: ~' l11) JltJIJl.-:H EX.Et:(í'fl\'0 

I>Et1lmTO N. 1·1:-lH- ~>E IG rn: .JUNHo HE 189:J 

\ltllll'l'\.'1 a ,\'tHII}I,•,•o J,'fllsifl',_tp l.'it1 lit'UJidt! do ,\'11/ J.'aitl''rl_lf f:()Wj)OJl.'f. 'inl:i/f'r1 

Jllll";t. 41•· .rtpruprÍIII' oi. jll'í11;:1 ~~il\t'lfa \f;trl.ill~, tl:l CÍfl:tr)t• ,Jo }:in l;r:t.lldf' 

dn ·:nl. 

o Vice-l'rc;ideu:.,. ,~;. ltepuhlit':l do:; E~twlo,; Uni•lo,.; •lo ''l'nzil, 
attnut\Putlo :JO qu.~ t'O'JUCreu a S,mtltc1·n JJ,·asilian Uio I· ··mde 
•lo Sul Railu'''!l 1 ''""/'any. li111it•~·l, r·oôub·o concctler-llrl .uto
risa<;ão para. olo~a 1 rtlf'l'iar· IH tr>ll'•.·nn,.; tla praça Sil veir·:~ i\1: tins, 
na. cida•le do Rio '.r·amll• do Sul. •·m hencticio do ~-en. 1 Ja 
osta•::io lll:tr·itim:t d:t sua ('~lr·:l'la dt: fel'l'o. ti,, conf,lrmida.d com 
:1. plaul.1 ,. clausulas '111" t'Olll ,,,;lo '"'ixam :t~sigt.:t<la: pelo 
tlil'<'t'lor g"t!l':t' d:t lliredtJI'Í:t du \ i:t<;:io. 

ti 111' •. \uto:Jio 1-'•·:uwi~•:o •In Paul:l Slllll.:t. Ministro tle i <tado 
dllS i':l't-~·"·in~ d J, liltlll~l!'i:l, Vi:tt;:i·• I' Oilt':IS l'uhli··a,;, assilt raça 
I'XIII'lli.:tl', 

t:apil:tl i<'Pdor·al, Jr, ""junho"'' IS~u. :~··da 1/.t•puhlica. 

FLniUANO PEIXOTo . 

. 1. F. Prt.t!la Sotca. 

Clausulas a que se refm·e o decreto desta tla a 

A S(ll!ihe;·,, Brosilictrl RitJ nrw1dc tio SHl Railway c,,,; ··uny, 
limited, lic:t :wtonsa•ü paTa tlo~;:·IH'O!H'iar·, em beaet1 :• Ja 
e3tação mat·itma •1 ~ sna estratla de !'erro, os terrenos da :raça 
Sih·eira ;\lartius. n·t cidmle rio l~io ÜI'.~l!l.ie do Sul. 

li 

Dos r:Jferi<los terr·enos ,;crá rcset·va.<la par~t transito i"Iblico 
nma zona de 20 mntros de largur,t, eont'orme a indicação feita 
uarespectiva plant<1, devendo. no tr.tçado •las linh,ts que t:,erem 
de ser construída'\ nessa parte, S•lr attendida a. necossiL<a !e de 
não ticar impedida nem difficnltada a p<~ssagem de cac 1 atas, 
ltonds e peões. 

Capital F'erlcral, IG <le junlw de IR~3.- A. P. Pcwla SJ!I~u. 
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DECRETO N. 1439...:... DE 15 DE .JUNIIO DE 1893 

Approv:t a modi11cação do trecho destinado ao estabelecimento da estação 
de '- Vicente, no prolongamento para ~antos, da I·~•tr:tda de Ferro 
Sor·•l):tktna .. 

O Vice-Presidente da Republica dos Esta.Jo:; Uni 'os do Bt·azil, 
atten<lendu ao que requereu a Companhht Estt <tua de Ferro 
Soroe:tbana, resolve approvar a modilicaç<lo do trecho destinado 
ao est,J.beLcimcnto da estação de S. Vicente, da linha do prolun
gam'Jllto para Santos, entre os kilometros 983!r a 10.!J40,Ul:l8 
eq~intlenta ás estac.ts 491+19 antiga-489+:l,09 até 547+0, 88, 
asstg-nalarla a tinta amarella mt planta que com este baixa 
t·ubn:ada pelo director geral tia Directoria de Viaçao. 

O Ministro tle Estado dos Negocios da Indnstri:t, Viaçfio e 
Obras Puhlicas assim faça executar. 

Capital Federal, 15 de junho do 1893, 5• da Re[Jnblíca. 

FLORIANO PEIXOTO • 

. A. F. Paula Sou;(t,. 

DECRETO N. 1440- DE 15 DE JUNHO DE 1893 

J\. ppr.~va os f!Studos definitivos d:t variante entre os kilometros 421,708 e 490 

da linha de Botuc~t(l á foz do 'fibag.Y, ll(.l rio Parauapane·na, da Estr~da de 

FíH'ro ~ot'llcabana. 

o 'ice-Pr·esidcntn da RepniJ!ica tios Estados Unidos rio Hrazil, 
atten•!endo ao quo t•equereu a Companhia E~tr·•tda rle Ferro 
Sor·ocaiJarm, resolv<< appt·<>var os estudos definitivo~ ria varia11te 
ao t•·erhl! jit ;, pprova•lo entre os kilometr•JS 421,798 u 4VO da 
!inh r!e Bot!Jcatú {t foz du Tibagy, uo rio !>ar·:umpanHma; os 
qn:lb c•Jill c~te baixam ruhl'ic;ulo~ pelo dir·ectot· g •t•al lla !Jirc
ctot'Et •.I e \'i ação. 

O :\Iini~tro tle Esta•lo dos Negocias da ln•luslria, Viação e 
otn·as Pulrlicas assim f:1ç:t oxecut tr. 

Ca[Jital Ferleral, 1:J rle junho dr) !H9:{, 5• da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
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DECRETO N. 1441 -DE 15 DE JUNHO DE 1803 

:\pJII'Il,·n os PStudos definitivos do pr!ll•lnganwnto para Santos, da Estrada de 

Fr~rro ~orocahana, rios trechos entr~ ns !dlomehos 13, 1-2i (S. Yiccnte e 

s,~rra) ~~ 22 -:lü (Pinheirinhos ~~ Santns). 

o Vice-Presirlente rlrr Repnblicrr dos Estados Unidos do Brazil, 
rrtteuden1lo rro que requereu rr Companhia Estrada de Ferro 
Sorocahana, resolve approvar, do> estudos definitivos apresen
tado:; do prolongamento rle sn:t linha para S:ultos, o:; trechos 
entr·~ os· kilomeh·o:; 13, 1 a. 24 (S. Vic·~nte e Serra) e 2:? a 36 
(Pinheirinh9s e Santos); cujos c:;tndos com este l.Jaixam rubri
cados pelo ldirector geral da Diroctoria de Viação; devendo ser 
modificados 

1
os restantes com uma variante entre os kilometros 

73 da. linha: em tmfego, :t ligar-se mais ou menos no kilometro 
20 do ultimo trecho (Pinheirinbos e St~ntos). 

O 1\linistro de Estatlo dos Negocios da Industria, Viação e 
Obras Publicas assim faça. executar. 

Capital Federal, 15 de junho de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 

DECRETO N. 1441 A- DE 15 DE .JUNHO DE 189::l 

Crca. 11111:t h1·ig!da de infantaria. rle gnarda~ nacionaes na. comarca 1le Jg-nn.rú, 

no Estado!],-, :\Iar:tnhã.o. 

O \'ice-Presirlente 1la ltepublica rios Estados Unidos do Br<tzil 
clecr·cta : 

Artigo nnico. Fica erearla na comarcn, rle lguará, no Estado do 
l\Iar:lllhiio, uma brigada tle inl'antat·ia de guardas nacionaes 
rom a 1le~igrnçfio do :l:)a, a rJlnl se compot'á do:; J,atalhõBs Je 
infantnria ns. 97, \!8 e 9\l, e o da reser·va n. :B, ora erearlos 
com qnatro companhias cad:t nm, e organisatlos co;u o~ rruardas 
q:mliticados no; dbtrictos •la mesm:L cumarl)a; re·:og:vlas as 
ri ispoiições em contra rio. 

Capital Federal, 15 rle junho de 18\J3, 5o dlt Repul.Jlim~. 

F!,ORIA:\'0 Pi<:!XOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1442 - DE 5 DE JULHO DE 1893 

Approva a mndan~.a de local Pa.ra ponto inicial da ~~~tt·a{l:t. de Ferro rln Sant:'l. 

~[arin 'i Cruz Alta. 

O Vice-Presidente da Repnhlica rios Estarlos l'nirlos •lo Br;1Zil, 
attendendo ao que requereu a C'ompa!Jnie rle Chernit1s de J<i~r Sml 
Ouest Bresiliens», resolve approv:1r a mutlanç·a d-1 loe<t I designar lo 
como ponto inicial da Estrada de Ferro de Santn. l\lari:L :L <'r11z 
Alta, par:t outro mais aproprhulo inrlica•lo por-0-n" planta qne 
com este b<t ix:t rnhricada pelo tlirector gm·al rla DirrJetorht ele 
Viação. 

O Ministro de Estado dos Negocio~ 1la Indnsti'ia, Viação e Ohras 
Publicas assim faça executa r. 

Capital Federal, 5 de julho de 1893, 5° tia Repnb!ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. PaHla Sou~11.. 

DECRETO N. 1443 - DE 5 DE .JULHo DE 1sm 

Cren. um eomnHtnrlo ~uperior de Guarda ~acionai na comn.r(·n. d~ Ba1nhnhy, 

no Est~do de Minas Gerae,. 

O Vice-Presirlente da Republica tlos Est tdos Pniclos rln Hrazil 
resolve rlecrotar: 

Artig-o .nnico. ~'ic~t creatlo na Pomarea ri e B.1mbuhy, no K.;htlo 
de Minas tlet·aes, um commando superior rlu Uuartla Naeiol!al 
que se comporá de um batalhão de infantaria do sm·viçu :teti v o 
com a designação de 197° e de um lmtalhiio da reserva :-oh o 
n. 114, com quatro companhias cada um, os quaes s•) or'-!ani
sarão com os guardas qualificados nos districto~ dn. me~ma co
marca ; revogadas as disposições em eonh·a.rio. 

Capital F<)rleral, 5 de julho de 1893, 5" da Repnhlica. 

FLoJUA'<O PEIXOTO. 



440 Af.TOS 00 PODER EXEtTT!YO 

OECtETO N. 1444 - DR 5 DR .JULHO DR 1893 

Crea 11111 cnmJPallrlo superior de Gun.rda Nacional na. comarc:t. de Dores õe 

lnrlai:í., no E~t~vlo de ::\lina~ '.Xe!'ae~. 

O Yicn-Presidento ria Repuhlica. dos Estados Unitlos do Brnzil 
resol v c JeeJ·etar: 

Arti!~o uuico. Fict crearlo ua comarca tlü Dores de Imlaiil, no 
Estadri •lo !\tinas Geraes, um Ctllll11J<Il1do ,;uperior de t.>nard:t Na
eional fJUC >'O comporá ti•~ urn l•;tt:tlhfto do infantaria rio serdço 
;~ctivo Clllll :t de,;ignnçiio •lo HlG" u de um hatalhiio da. re:>oJ·va 
s01J o 11. 11:~, com fJnatro companhias cada um, os fJUaes l:'e or
g-anisariío com os gua•··las qualiric:ttlos nos elistridos tia mesma 
coman:a ; r·evogadas as elisposiçilt'S em contrario. 

Capital Federal, 5 de julhn de IH\13, !i" el:t. Republica. 

FLORL\~o Pr-:noTo. 

Fernando Lobo. 

]IECimTO N. l·!·IS - !>E !') OE JULHO DE 18\J:l 

l 1r·orq."!"'l pol'ln:ds ~Pi:-. lil~'zes n pr:1zo p~r:t tP.J'Inin'lção fia!'; nhr~~ d:t ('nntp~uhia 

Tf•]l~[dt<~nic:-t :--:. I':Hlio ~_. Rio. 

O Yi ·~~~-l't'esidente da, H.epn h! ica dos 1-:s!:ltlo~ t:nielo:-; •lll Br::t7.il, 
a ttend•!r;tlo ao fJUfl re•Jt.rereu a Crwq,·· n h ia, T•'lephonic:~ S. I' a nlo 
e Jtio, conces;ionarin, pelo deerd<> 11. 8RD de IH de <'ntn hro dr' 
18\10, ·!o nrn:t linlw tr•l•1phonic.t ··ntr·e a Capital do l~stulo da 
S. Paulo'' a Capital Feder·al, r·esolYe prorogar por· mab S<1is 
nwze~. a contar ele I tlr~ maio ui ti mo, o prazo e) nA pelo dn:•r·eto 
n. 12.1:~ de 2{) de j<lll• it•o do col'!'entA anno lhe !'ui coneetli.Io para 
terminação (i;Js reSJH'di\·as oltras. 

O :\linbtro do Est:tdo dos ~eg·wios tia Indu~trin, \'hção o Ol•r<ts 
Puhlic:.ts assim l'nça execntar. 

C•tpltal Federal, 5 du jnlho do 1893, 5" ela IVlpnhliea. 

FLORIANO PEIXOTO, 

A. F. l'nulrr. Souza . 

. ,·~ 
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DECRETO N. 1446- DE 5 DE .JULHO DE 1893 

A pprova os estudos e orçamento para o. construcção do trecho do prolon

gamento da Estrada de Ferro de Baturité, comprehendiLio entre os Jdlonlf~trns 
2X~.·"'j;O em Huma.yt:"t e 38J.GUO e111 Quin~1uor~. 

O Vice-Preside:• te ,Ja n.epub\ica dos Estwlos Unido;; do Brazil: 
ltesol v o approvar os estudos e orçamento apresentadog pelo 

dircctoJ" e engenheiro chefe da Estrada de Ferro de Baturité, 
com o officio n. 111 .!e 13 de junho ultimo, par<t a constrncção tlo 
tt·echo do pro!ong;_ullento da llteS:IHt estrada, comprdlendiolo 
entre os kilomett·o:; 288.800 em Hnmayt:'t e 389.690 em Quinquoé, 
estwlos e orçamento que com este loaixam rubricados pelo chefe 
da competente Directoria da Secretaria de Estado tios Negocios 
da Imlnstria, Viação e Obras Publicas. 

Capital Fe:leral, 5 de julho tio IH9'3, 5" tb Repuulica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paul(t Sou;a. 

Dl•:CH.EnO N. 144i- DE 5 DE .JULHO DI~ i89;l 

Con~id1!r.:t tle nenhulll effeito 1) decreto n. H0.2 dH 17 de outnhro de 1.•mt. 

O Vice-PJ·esiclente tia Repuhlica dos E,;tados Unidos tio Bl'azil: 
A' vista do que pt·o:·óz a directoria da Estrarl;l de Ferro Central 

r! c Pernamh•wo, re;;nl ve considerar de nenhum lltfeito o decreto 
n. 602 rle 17 rle ontnbro de 1R91, que flUlür·ison a. de.-;aJH'Opriação 
da cas:t n. 2 sitn·~tla a rua Desembaq:rndor Phili!Jpe, em 
.Jahoatão. no Estado :le Pernarnhuco, vhto nã·• ser necessnria ao 
prolongamento •lo des,·io exbtente rm e>'tação do lll'!.,lllo nnmo•, 
na Estnv.la de F••t-ro Central daquclle Estado. 

O Engenhei"'o Antnuio Francisco ole Paula Sonzn, Ministro de 
E::;tado dos Negocio,; da Industl'ia, \'iação e Obrns Puhlicas, ;~sshn 
faça CXf'CUlaJ'. 

Capital Federal, 5 de julho de 189:3, 5° da RPpublica. 

FLORIANO PgrXOTO. 

,1, F. Paula Smr;a. 



442 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 1448- DE 5 DE .JULHO DE 1893 

Appront 1l perl1l_longihitlinal, planta e orçamento par~ a. construcção do 

trecho da estaca t00() a tjl)(), 1l:t linha rir~ <1U:lrabii:a a ~ova Cruz, na. 

E~t~n.da de FP-rrn Sul <le l 1ernandmcrL 

O Vice-Presi•lont<J •la t:.''llltulica rios Estados Unidos do Bt'<1Zil: 

Resolve approvat• os n~tu1l0s ro.mstantes Jo portillongitnc!inal, 
planta e orç,uncmto qne f'onn11 aprP~entados pelo engenheiro 
chefe 1h J:<:strarla de Fel'l'o ~ul 1k Pdrnamhu~o. cotn o!llcio 
n. 2\ll 1le :·J de aht·il nlt!mo, ati!II ole :;.~r coo:;truiolo o trecho Ba 
exte1•,:iio <ie 10 kilomntt•,;-;, d:t eita•·a 1000 a 1500 d:t linlm de 
Guarahit•a :t :"lova Cruz, na ;no•,;nM estr:ula <I" fi!rro, e,;tano.lo os 
ref•JI'i·lo,; e,;tndo.~. que''· e.-t•3 acnlltpanh::m, ruiJricados pelo chefe 
da llirc'Ctol'Í;t Li<'t'al ole \"ia·;:lo th re;pedi\·,, Secr·etarh do Estado. 

O Engenheiro Antonio Francbco de Paula Souza, Ministro de 
Estado 1los Negocios da Industria, Yiação e Obras Publicas, assim 
titça executar. 

Capital Federal, 5 do julho de 1893, 5° da Republica.. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 

DECRETO N. 1449- DE ;j fi[<; JULIIO DE lí\93 

;' ppro\·a o~ est\p]o:-; C<)HS.t:mtes df' phnt·t ::.'"··ral, perlillong'itmlinal e oro::.:lmentos 

p:tra a COIL<..;trn('l,'ii.•J r}t) tt·ec·h·) •I oi r:· ''l~d !'e:'J't-•1 de (fJtar:thü·:t :\ :\O\':t Craz, 

t'·llliJII'<'It"tLdi<l•l Pld,J'P :ts e<;;l:tC'IS 1.~•0!) C '!iiJ 17 ,.Í 

O \'ice-l'r,•sidonte 1la l{•'pnl.l :r"1 dn.-' :·:sta•los l'nido~ •lo 13mzil: 

Re;:;olv•J approvar· "" ostnolc1:" ,.,,nshnt,•s de plant:~ p·o•;·al, pel'lil 
longitudinal e or·ç~tt!Jt.mto, apre;enta•lo::; pelo diro~dot· da l~stm:la 
de Ferro Sul de Pemamhuc•J, •·nm o otl'kio n. 540 t!o :~ rle junho 
ultimo, para a eonstrnc<;>iio do treelio rio ramal fotTeo de 
Guaral.ira a Nova Cruz, compt•elwnoliolo entre :;s estacas 1500 e 
2711 + 17,5, os quaes com e,cle l>aixam rubricado . .; pelo chefe 
1la competent0 lliredorh dro. <cci'0Í'l!'Í:l do E-;ta•lo dos Negucios 
1bt lndustria, Viação e OIJI'ns Pu h lica;;. 

Capitall?edeí'al, 5 do julho ok ].'{\):l, 3" th l{epuiJlir.;t, 

Fr.oi~IA:\'Il PEIXOTO • 

. t. F. Pa>>la Sou:o. 
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DECRETO N. 1450 - DE 5 DE JULHO DE 1893 

Declara mtdnco~ o privilPgio, a garantia d1~ juros n.ddicional P mais favores 

do decreto n. 10.124 de t:> de dezemhro de 1888, P'"" constt"Ucção, uso e 

gnso da Eslradn. de Ferro de Victnria n. ~nota Crn7. do H.io Pardo. 

O Vice-Presi(lente da Repuhlica dos E5t::t los Unido;; do Brazil, 
consideranrlo que os concessionarios da Estrada de Ferro de 
\'ictoria a Santa Cruz do Rio Par<lo, pnra a etfectivida<le dos 
f;tvores geracs !irmados pelo decreto n. 10.124, de 15 de dezem
bro de 1888, deixaram de promover junto ao Governo do Esta•lo 
do Espírito Santo as modificações necessarias do contracto re
spectivo, nos t')I'mos da clausula XXX, resol \'c dechrar caducos 
o privilegio, a garantia de juros addicionnl <le 2% o os <lemais 
favores geraes conferidos pelo referido decreto n. 10.124, <le 15 
de dezembro tle 1888. 

O Ministro rle Estado dos Negocios da Industria, Viação A 

Obras Publicas assim faça executar. 
Capital Federal, 5 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F_ Paula Sou;;a, 

DECRETO N. 1451 -DE 5 DE .JULHO DE 1803 

Declara caducos o }H'i\·itegio, a. garantia de juros e mais fav,Hes conc~diclos 

pelo decreto n .. 10.400 de 19 de outubro de tS:~m, para construe,:ão, 11so H 

goso da Estrada dr" Ferro 1lo Rio Bonito a Cabo Frio. 

O Vice-Pr<'sidentc tb Republica dos Estados Unirlos do Brazil, 
eonsideraudo que a CJmpanhia Estrada de Ferro !tio Bonito a 
Cabo Frio rkixon do renlisat• as obras de construcção <la estrada 
de feno 1le que é cessionaria, dentro rio ;>razo tixarlo na clau
sula VII do decreto de coocessão n. 10.400, ele 19 de outubro 1le 
HlS9, e tle aecordo com o disposto na clausula XXX \'lll do mes
mo decreto, resolve dechtrar caducos o nrivileg-io, a garantia 
de jul'os e mais thvores fixados no suprad'ito decreto. 

O 1\IinistJ·o de Estado dos Negocias da Industria, Viação c 
Obras Publicas assim faça executar. · 

Capital Fetlera I, 5 de julho de 1893, 5" da Repnblica. 

FU)IUANO PEIXOTO . 

• 1.. F. l'mrl(f Sou:;o, 



DECRETO N. 1452- DE 5 DE .JULHO DE 1893 

Appl'I"IT:t n rf'!forma do~: estatntos da. Companhia Pl"tropolis Industrial e 

,.\~!Ti·~nh. 

O Yice-Pr·esident" da H.epublica dos Estados Unido;; do Brrtzil, 
attendendo ao que re']nereu a Companhia Putropolis Industrial 
e ,\gricola, devidamente representwln, resolve approvar a re
forma de seus e~tatuto,;, rle accorrlo com as alterações que a 
este acomp;•nham e que fot'am Yotadns pela assen:hléa geral de 
accionistas reali~a,la a ::·3 de setenthm rlo anno proximo pas
sado. 

O 1\linii;tro de E~tado Jos N<•;;ot:ios rl:t ltHlustria, \"iaçiio e 
Oht·a,; Publicas <hSint litçn executat·. 

Capital Federal, 5 de julho de 189:1, 5• da Republic:t. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Pauln Souza. 

Alterações dos estatutos da Companhia Petropolis 
Industrial c Agritola, a que se refere o decreto 
adma. 

O art. 9" fica altcr•a,Jo e redigido r lo seguinte modo: 
A companhia será arlmiui:;trada pot• tre,; rlire~tores, sendo um 

o pre~ident•~ e gerente; outro. o se,•t'et•rio; outro, o thesoureiro, 
com as di~po~ir;,·ie~ indi<~:td::~ .i:·, no~ .. ~tntntn~ " Ilêl~ cli-posi~·õc:; 
eiU Yi!!Ol'. 

O a i·t. I:> lica d<~sta f<"! r ma : 
Os directores s"rão Pl('ito~ pBlos aceionbtas em nssemble:t 

geral e servirão pelo prazo dn ~ei~ annos n d••ntJ·c ;.;i eleg-erão 
o presidente, se··retni'io e tlte~onr·,,it·n. 

O art. 17 fica nssim L:ntwnbido: 
A directoria se reuniri1. sempre 'lllll for nece.;sGrio. 
O art. 20 é consm·varlo, acct·est·etltanrlo-se no tina! as pala

vras seg-uintes:- de accordo com o conselho !isca!. 
As disposições conti,Jas nos pnrag"!'aph•JS do art. 22 serão re

unidas ús dos paragraphos do art. 25, em relação ao gerente; 
Jlcando, portantll, elimin:1do o referido art. 2:>. 

O art. 27 tiea moditic::1.do por esta fórma: nnrlc ::;e lii 100 a.r~
ções, rliga-se - 10 noções. 

Fir'"llll rnvogarlos o~ art~. -to n 41 do~ estatuto~. 



ACTI1.~ no PODER EXECUTIVO 

• 
DECRETO N. 145:3 - DE 5 DE .JULHO DE 1893 

445 

Reor~anisa. a Gu:u·da Nacional da comarca. Je Cantagallo !' no 1..;st1tdo do Rio 

rle Janeiro. 

O Vice-Presidente da B.epublica tl•>S Estados Unidos do lkazi l 
ro~olve decretar: 

c\.l't. [.o O cotlllllãlldt> superior <la Gnar,_l:l. Nacicmal da comarca 
•le Cant:lg-allo, 110 Estado do B.io <lo Janeiro, compor-se-ha dos 
actuaes :!0' batalhão de infantaria o H• tla reserva, reduzidoi:i a 
quati·o companhia~ cada um, 8" corpo do cavalhria, reduzido ~t 
f[U:~tro esfJ.uadrões, e mais dous bat1dhões do infitntaria, com 
quatro companhias o as designações de fí9• e 60•, e um coi·po de 
cavallaria, com quatro esquach·ões, c a desigu:tção de 20•, ora 
creados. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrnrio. 
Capital Federal, 5 de julho de 1893, 5° da Republica. 

I<'LOltlA:"íO PEIXOTO. 

l''entarulo Lobo. 

DF.CRETO N. 1454 -DE 5 DE .JULHO DE 189:l 

r:rea 111:1Í~ um hatalhãn de infantaria. de gu-,.rdai: nacionnc~ na com:trt'a 1lo 

.Jardilu, no ~~stado do Ceará. 

O Vic<~-PresiLlcnte 1la Ropublica doR Estados Unidos do Bmzil 
rcsol v e decretar : 

Artigo unlcü. Fica creado na com,trca do Jardim, no Estado 
tio Ceará, maiR um bataJhãode infantaria (!e :.!Uardas naciunaes 
do serviço activo, com quatro companhias e a desi~naçii.o de 
120•, o •JUal será organisado c•>rn os guardas f[Un litlcados no dis
tricto do Brejo (los Santos, pertencente à referida comarca; 
revogadas as dispo:;;ições em contrario. 

Capital Federal, 5 de julho de 1893, ;';"da !<.e publica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1455- DE 5 DE JULHO DE 189:3 

Goneede ::t.utorisaçã.o ü. sociedade anonyma .1..Yorton, J[(!gat'' c.C: c.a, limited, 
para funccionar no Urazil. 

o Vice-Presidente da ltepublica dos Estados Unidos do Brazil, 
[lttendendo ao que requereu a sociedade anonyma Nrn·ton, J.1Iegaw 
& c.a, limited, devidamente representada, re:>olve conce,ler-lhe 
autorisaçã.o para funcionar no Brazil. medínnte as clausulas que 
com este haixam assignadas pelo Ministro de Estado dos Negocios 
da ln<lustria, \'iaçiio e Obras Publicas; ficando outrosim a mesma 
companhi1 obrigada ao r1ue dispõe o art. 1", § 2•. ns. 2 e 3. rio 
decreto 11 I ü4 do 17 de janeiro do 1890. 

O l\linistrode Estado dos Negocios da lndustria, Viação e Obras. 
Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 5 de julho de 1893, 5• da Rêpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou::;a. 

Clausulas a. que se ref"ere o de<.~reto 
n. 14õi:S desta data 

A sociedade anonyma No,·ton, "lieqauJ & C.'', limiterl, ó obri
gada a ter um representante no Hmzil, com plenos o illimitados 
poderes para tratar e definitivamente resolver as quest5es que se 
suscitarem, quer com o Governo, quel' com os particulares. 

11 

Todos os netos quo praticar no Brazil fic:triío sujeitos unica
mente as respectivas leb e regulamentos e á jlll'isdicção de seus 
tribuuaes judiciat·ios ou adminbtrativos, sem que, em tempo 
algum, possa a referida sociedade anonyma reclamar qualquer 
excepçito fundada em seus estatutos, nem recot·rer à rinter
venção diplomatica, sob pena de nullidade da presente auto
risação. 

li! 

A companhia nilo poderá funceionar omquanto wto rlepositar 
no Tlwsouro Naeional a quantia do vinte contos do t·óis (20:0110$) 
em ouro ao cambio par, prtra i[arantir o pagamento rle futuros 
Llireitos e ohrigações. 
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IV 

O deposito de que trata a clausula anterior serit feito pela 
companhia com a declaração do fim a que é destinado, e que não 
poderá ~er levantado sinão por ordem do presidente da Junta 
Commercial da Capital Federal. 

Fica dependente lle autorisação t!o Governo Federal qualquer 
alteração que a companhia tenha do fazer nos respectivos esta
tutos. Ser-lho-1m cassada a licença para funcciouar no Brazil si 
infringir esta clausula. 

VI 

A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja 
comminada pena especial, serà puniria com a wulta rle duzentos 
mil réis (200$) a dons contos de réis (2: 000$000). 

Capital Federal, 5 de julho de 1803.- A. F. P1mla Son;a. 

Eu abaixo assignado Henry de Meray, tabellião publico da ciliado 
de Londres, por nomeação real, devidamento juramentado e em 
exercício, certifico que a traducção em idioma portuguez, que vae 
aqui annexa sob o sello do meu officio, é versão fiel e conforme 
do exemplar official, na língua ingleza, <la escriptura de con~ti
tuição e estatutos sociaes da sociedade Norton, JJ!ega>v & Comp. 
limitcd, e que o tlito exemplar olficial, te11do a paginas 3 e 18 a 
assignatura, gue certifico verdadeira, do Sr. John Samuel Purcel, 
registrador de sociedades anonymas da Inglaterra, tem todas as 
provas de autheoticidade que exizem as leis inglezas, e é digno, 
portanto, assim como o é a referida traducção, de toda fé e credito 
tanto nos trilmnaes de justiça como fóra dos mesmos. Em teste
munho do que, para fazer constat• onde convier, e para todos os 
effeitos legaes, passo o presente, que assigno e sello com o sello 
do meu dito oJikio em Londres aos 30 dias de novembro Je 1892. 
Rosa! v o as emendas que dizem - e~tabelece-na vios-prelaticios 
-eneerrar. In {idem.- Jl. de .~ferny, notario publico. 

('I'raducção) 

37.635. C. N. L.-36.684/2- Registrado-20.703-26de 
novembro de l8\.i2 (estampilhas e sello). 

Leis de 1862 a 1890, relativas às companhias. 
Companhia de respons,1bilidade, limitada por acções. 
Escriptura social con:>titutiva de Norton, 1\lngaw & Comp., 

limited. 
1", o titulo da companhia é 1Vorton, Meyaw & ( 'omp., limited. 
2", a séde social será estabelecida na Inglaterra. 
3", são os fins pm·a os quaes se estabelece ~t companhia: 
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a) adqnirirl'os negocios lwa;d\eiros e os bens, navios, ba.rcos on 
quinhões ou interessei:\ em qtnesquer beus, navios e barcos da 
Norton, l\1egaw & Comp., e continuar ou uedicar-se a todos ou 
quaesquer dos seus ramos ; 

b) dedicar-se no Brazil I a saber. na área do territorio nesta 
data sito na Republica •lo Hrazill: 

l) aos f!Otnmercios de JWgocian te,; get·aes ; 
~) aos uegocios de contractantL·~ ou agent0,s do ClllJll',·stimo;-;, 

publico.; on particnlarc,.;, c tt eo111 pra rJ venda de ;1eçõe,, e valore~ ; 
:J) ao~ negocio,; de pt·oprietariu.: :H·mn<lorc,:, agentes on gerentes 

011 \J><tivad,>res •le na vi•,~. bnrc:H;:< '· lanchas nn outras cml•a rcaçõe;;; 
c) l':tzm· o 'JlW rpwr qne l'ot· nu,·:~:;ari•l pat n qne se c~tahelc<;:t. 

um domicilio brazileit·u para :1. l' 1 •:pnnhia; 
r/J pC.r em cxe~uç:ln "·' diY,.I'='" lle.c:ocio,; 1• .rlieuhrisat!us ne;;ta. 

·~~criptnrn. quer por f'i s'\ rpF•t· c•m nnift .. a qttaesqttot• nutras 
com1'anhi"~ ou pessoas; 

c) exeeutat· quaesquer outras "on,;as quo " companhia tio tem
pos a outros vossa considerar C·:>•JHI inciden. es on conducentes á 
oLl•iJH;ii.o •le quaosquer dos fins :mtes inrlic·.rios ou que de outm 
r,·JI'Jna sejmn tt beueticio da co<~: , cnhia, e :_ 111 assim qu<Jesquer 
outt·os Iins addicionacs ou ext• n~i\-o,; que ,Jccidir e resolver a 
companhü1 de tempos a outros IJ"I' delibera,~.o e:>pecial ; 

f) praticar todas as causas que; sl-jam incid.ent·)s ou conducen
t('s aos ouJectos acimtt iudiea<l< s. 

4) a responsabilidade dos tl.ccionistas <) \ir11ita•h ; 
5) o capital nominal da comp:qJJiia é •le!: lOO.OOO, dividido em 

20.000 acções de .t: ;, cada uma. 
Nós, as divet·sas pessoa~ cuja,; as,ig-tmtur"'' o dit·ec<;ões viíosuh

seriptas, desejamos org-anb:n-uo, em unw colllpanhia, do confbnni
clade com esta escriptura social ro•Jstitu: i v r., o eonc:or•lamo,; ro
spect'vamente subscrever o nun,··ro de 'll'QÕ'ó', <lo c<•pital soei:tl fJUC 
"'' v<; ao lado do.-; nos~ os nome~ .,._,pr~ :ti 1 o~ . 

.. .Voí,z,·s t!i,·ecçiit?s (! ']1'.-did:ules rl<-: occionisto - Htonen; d,· Hcç,jcs 
ossiytutdns LJ01' ca.r 'c o.rcio1~ .sta 

H.olurt Norton, nego<:iant''· :lL: Litw S'r·w't, LondP:'<; E. C., 
nove mil uovr.;eLta~ '"noventa e sdH; Mattlv•,,· t}eoqr•~ 1\Tegaw, 
negociante, 3ti Lioe St. Lomlre:<. E. c .. noYe lllil novcc,•utas e 
noventa o sete; John ValentinH Il:lll, negoc<aute, Princc>S Cham
hers, 56 Pall Mal\, S. \V., utn:• ; !{P.<'~ Lloyd R ice, anti;:!·o neg-o
ciante, 15 ; Fulham P\aco \V., 11111 t; B<3rtv•rd Byrne, n<';.:-ociantc 
antigo, Hill Hause, \Virnbleton, unN ; M" ttlww Pattersou, ne
gociante, 36 LinP St. B. C., uma; \Villiam Hux, solicita·lor. e 
g,,st lndia Avenue, Londre,; E. C., um:t; Ch:.!'le~ \Ve,;ton LHugley 
Hux, ><olicitador, 3 East-ln<lia. AvOI:ue, Londr. s 8. c. uma. 

Eu1 data 1le 2-i de novembro rleJ 1892.- Testemunha das assi
g-naturas supra, John Jnmes Nelson, caixeiro do;; Srs. Hux Sou 
& Comp., 3 Enst Indi~t Avenue, Lonrlres. E. C., sólicitadores. 

E' exemplar conforme. - J. S. Purcell, registrado L" de socie
dades anonymas (estampilha). 
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37.635- C. N. L.- 36684/3- Registrado- 29.704-26 
de novembro de 1892. (Estampilhas e saltos.) 

Leis de 1862 a 1890, relativas a companhias. 
Companhia de responsabilidade limitada por acções. 

Estatutos sociaes de Norton, :1\Ie~;a~ 
&. Co:m.p., li:m.ited 

CONSTITUIÇÃO 

I. As clausulas do appendice A ua lei de companhias do anuo 
de 1862 nã'J serão applicaveis. Os regulamentos da companhia 
serão os seguintes, mas serão sujeitos á revogação e alteração, 
na fórma que determinam as leis e os presentes estatutos. 

li 

NEGOCIOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

<> Os negocios da companhia, pouerão comprehender todos 
os objectos autorisados pela escriptnra social, e poderão ser 
começados ao tempo da incorporação da companhir. ou em qual
quer data posterior. 

3. Sujeito ás disposições abaixo consignadas, os negocios da 
companhb ser·ão administrados e dirigidos por um ou mais geren
tes geraes, e todos os actos, materiaes e assumptos executados 
ou mandados executar, em relação á companhi~L e seus negocios 
e administração, pelo gerente ge!'al, set·ão considerados como 
feito:; pela companhia. · 

4. A firma. de Megaw and Norton, de Londl'es (conforme se 
achar constituída de tempos a outros), serão os get·entes geraes 
da companhia (sendo algumas vezes designados «os gerentes" 
nesta esc ri ptura). Elles contiuual'ão em exercício nté que a com
panhia nomeie outros gerenlr~s. e só se poderiL cfftJctuar uma 
mudança qualquer na administração geral por uma resolução 
votada em assemblea geral extraordina.ria, á qual deverão assis
tir pessoalmente e votar accionistas que possuam tres quartas 
partes em valor das acções emittidas nessa época. 

5. Os gerentes escripturarão ou farão escripturar contas ex
actas de todas as quantias recebidas e gastas pela companhia, e 
dos assumptos relativos, aos quaes dão-se os mesmos recibos ou 
gastos, dos capitaes, activos, creditos e passiYos da companhia e 
de todos os outros assumptos necessarios para eXJ•ÔI' o verdadeiro 
estado e condições da companhia e dos seus negocios. 

6. Os gerentes escripturarão ou farão escripturar contas 
exactas e livros em que se lançarão correcta, fiel e"devida.mente 
todos os negocios e transacções referentes á companhia, e todos 
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os livros, contabilidade e papeis numerarias e valores em repre
sentação de. numerarias e outros assumptos relativos aos negocios 
da companhia ou qm~esqner delles poderão ser escripturados no 
Brazil ; mas os gerentes enviarão á séde social cópia de todos os 
documentos que forem necessariqs par:t demonstrar o estado 
actual dos assumptos sociaes, e :lS ditas cópias e hem a~sim todos 
os outros livros, archivo.~. reg-istros ou outros rlocnmentos que 
ns leis ou estes o;;tatntos exijam rpw sejam escripturado~, serão 
cousrwva•los pelo~ l"er.·ntes na ~éde central. 

7. Os gerent,.s farão dar· h:danço aos livros da rompnnhia até 
ao ::1 ele rlezcrnbro de c:Hla anuo, e f'arão escl'Íl';urnt• em Lomh·es 
um balancete completo o exado. 

8. Em c:ula reunião r~nntl:ll ria asscmblca, os get•et1tes geraes 
npt•e.-;entarão o dito balancete il <~ssembléa, acompanhado de nm 
relatorio sobro o estado o condição da eompanhia e sohrc a quan
tia que recommen lem qn·~ dos lul'ros ~e deva rlist!'ibuir· por divi
den•tos aos accionistn;;:, na túnna quo v:•e abaixo mencionada. 

9. Poderão os gerentes. além dos poderes e racullhtdP-s que por 
direitos ou por estes estatutos lhes se,jam expressamente outorga
dos ou conferidos, exercer touos o,; porleres, dar todos os consenti
mentos, fJ.zer tortos os :•justes e em geral executar todos os netos e 
cousas que os presentes estatutos indiquem ou autorisem que sejam 
exercidos, dados, feitos e execntndos pela companhia, sujeitando·
se, porem, ás disposições das leis o destes estatutos, e sujeitando
se tamllem aos regulamentos (havenrlo-t>s) que tle tempos a outros 
presct·ever a eompanhia reuuitla em assembléa. 1\ias nenhum 
regulamrmto feito pola CO!npanhia reunida em asse;11IJ!éa invali
dará qualquer acto antet·iot· l'l':ltic:lllo p •los gerente:<, que, a 
não ter se prescripto o regnl:~mento, teria sido válido. 

10. os gerentes providmJci:não qu:mto a boa custodin do sello 
social. Não s•1 empre.zar:i. o se!lo "inão pot· ordem dos geren
tes, e sómente pela fórma qno elle,; inrlicarem. E cada escr·i
ptnra ou documento do outra n::tul'eza a que for necessario 
allixar o sell<l, sel'a ref·~remJado com a assignatura da lirma dos 
gerentes. 

11. Os gerentos po1lcriio. S<'J!I Jn·c,·isar mais poder ou autori
saçiio tl<ls accionista~. pr:1ticat· ns cnusas seguinte!', a sabct•: 

a) po<lerãn, n ~eu juizo, dar· Lodos <•s passos, outorgar todos os 
rlo~unwntos, celcl,r;~r torlos <h co'rijii'OillÍssos e dfectunr to•loR os 
pagamentos que houverem JiOL' hem p:li'a fa7.rn· donlicilim· •levi
damente a comp:•nhia no Brazil ou incorporc.l-a no Bra:;il; e do 
mesmo modo nomear (quer no Reino Unido, qu(ir no Brazil ou 
em outros lagares) banqueiros, advogados e g~rentes ou super
intendentes da companhi:l, revogar essas nomeações, nomear e 
demittir todos os outro;; empregat!os, engenheiros, operarios, 
al'tifices, caixeiros e criados, quer •!m S'lrviço temporario, perma
nente ou especial, se~untlo de tempos a outros entenderem, pal'a 
dat· :~nrhmento aos negocios scciaes, e poderão determinar os 
deveres dessas pessoas, Jixnr o~ seus sala.rios ou vencimento:-: e 
pagar-Ih 'os com os funfios sociaes. Poderão, em todos ou em 
quaesquer casos que assim entenderem, exigir que seja prestada 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 451 

fiança por todos os empregados, c:lixeiros, criados e officiaes da 
companhia, até á quantia que julgarem sulflciente para garántir 
o desempenho fiel dos seus respectivos deveres ou serviços; 

b) poderão empregar os a!;"rimensores, avaliadores, agentes ou 
corretores, nos Jogares qne melhor entenderem para des~n
volver os interesses sociaes, e poderão p:,gar-lhes os honoranos, 
com missões ou outras remunerações que .i nlgarem i ustas ; 

c) poderão passar, dar, acceitar, enriossar, transferir descontar 
e negociar quaesquer letras de cambio, ou escriptos de divida, 
cheques de bancos ou outros, ou outras obrigações semelhantes, 
conforme entenderem convenientes para fazer os negocias da 
companhia; 

d) poderão construir, demolir, alterar, remover ou converte r 
quaesquer trapiches, casas ou edificios pertencentes it companhia, 
e poderão erigir o edificar outros trapiches, casas e edificios em 
Jogar daquelles, em quaesquer terrenos pertencentes á compa
nhia ou por e!la comprados, arrendados ou alugados, e poderão 
de tempos a tempos alterar ou converter quaesquer dos mesmos 
trapiches, casas ou edificios antes mencionados, pela fórma que 
considerm•em necessaria ou conveniente para fazer proseguir os 
negocias sociaes ; 

e) poderão comprar, adquirir, vender, arrendar ou alugar 
terras, propriedades, bens corporeo;;, editlcios, machina.s, mate
riaes fixos ou bens mobiliarias, ou immobiliarios e effeitos e 
outros requisitos para os objectos da companhia, e quer por si 
soo, ou em união a quaesquer outras companhias ou parti
culares; 

f) não poderão tomar dinheiro emprestaria em nome, ou de 
outra fórma, por parte da companhia, por meio de hypotheca 
sobre todos ou quaesquer dos bens sociaes ou p•Jr meio de obri
ga-:ões ou títulos de clebentures; 

g) poderão in~tituir, demandar, defender, transigir, louvar em 
arllitros e rlHsistir de quaesqu,!r acções juridicr,s ou outt·as e re
cl:nnações fdt•s pel<t companhia ou contra ella, e que de qualquer 
outt·o morlo 11ig·am respeito aos negocios sociaes; 

.'t) sem pr·ejnim da gener·alidatle de todos ou quaesqner dos 
poderes e raculrlades dos ditos gerentes, poderiio clles de tempos 
a tPmpo:;, p<lra I]Ualquer um ou mais dos fins sociaes, obrar fór;t 
do nPino Unido da Grau-Bretanha e lrlancln. por intermedio de 
um ou mais procuradores (ou seus substabelecidos), autorisados 
por escriptura de procuração bastante para que obrem fóra do 
dito Reino Unido afim e com o objecto de que possam os ditos ge
rentes, ell? todo3 ?U quaesquer dos assumptos da companhia, 
obrar por mtormedw dos mesmos seus procuradores, tão plena e 
eiTectivamente como o podem ou qualquer um ou mais socios 
da firma dos gerentes poderiam obrar por intermedio de pro
curadores, em quaesquer assumptos de causa propria, e isso quer 
em nome da companhia ou no nome da citada firma ; 

i) poderão, a seu juizo, passar e outorgar escripturas de pro
curação sobre o sello symbolico social, com ou sem poderes de 
substabelecer ; 
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j) poderito 1leterminar a fórma do sello symbolico da compa
nhia, e pnrl-•r;i, o >;ollo symbolico ser d-J tempos a outros alte
twlo, quebt· do ou ue,;truirlo por elle:;, ou ;;egundo resolvam, e 
rio ttJtllpos a tempos erupregat• n :-:eu jnizo o ,;!Jilo symbolico 
social. 

12. Os g-erentes receberão t'ldas as quantias de tlinheiro e as 
con;;ct'Yarfio em seu pot.ler 'JllOI' ctJmo funrlos sepa.rmlos, quer 
com os seus propt·tr;~ dinheiro'!, ou as dupo~itarão, ou a pa1·te 
que não for nece,;-; 'r;n imrnerliatamente para ser reempt•r•gada 
p;1rn. o,; Iins sociaes em mão~ do,; banqueiros da companhia ao 
credito rht companhia, c terão lalllilem a [,culdade de fazer on 
autot·isar qualquer p:1g-nmento por p:.wte da companhia, e uem 
a,;sim a de as,;ignar ou de autorb!lr rpmi(juer agente ou cmpr·e
garlo rla companhia a asSi;.!IJ:tr '111 :lrjtH,r recibo de tlinheir·o ou 
cll't•itos, e o wesuto n·cil11t exouot·:u·ú a,; !'PSsoas que pa1,!'arem ou 
entr·egarcm taes rlinht!iros ou ull'··ilo~ do tmLr res)'on:;ahtlitbldc a 
re,;peito do :-eu etupt'<-')!"O on ria li)t·m:t propr·ta ou regular de 
quaeSt)lter operaçõe:; ou trathact;õo,; :uitr•riores ou relativa.» ao 
pagamento ou eutre.~n, e bem a~sim a de tran:;igir on rlesistiL· 
de rJmtesquee dividas pagaveis it companhia, :ts~ignar ou outor
gar qualquer escl'iptnra de transacção, trau:;ferencia ou ces~ão 
de immoveis ou etfeito~, passaria por (jnalquer devedor a favor 
tb, companhia, sej1t e.lla accionist:t ou não, conceder moraturias 
a qualquer devedor para o pagamento de suas dividas, com g-n
rantia ou sem ell:l, em nome da c'>mp:~nhi:t a;;si!!'nar a cC!·titlão 
Oll outra quitação tlr•qu:drjUlJf fali ido, ins,lvento OU oati':t p<~s,;mt 
in<livitlad<~ para com a eu111p.rnhia, Sllja :1ccinnista ou não, rtJCe-

. OC!' quaesqner quotas prrJ rara e uilrar em toil,•s os assumptos que 
se origilll'lll OU quo 1ic IJU,dt)Uel' {'Út'llla SJ !'eli!'ülll U lll<)SOla f'al
leucia ou insolvahilidade, e con:;titnir-:;8 e oLrar cotuo cessiona
rios de bens por l]llalrpwr frllencia, ou da ma~s~ de qualquer 
doYedor insolvente, em nome o representar;iio da companhia. 

13. Terão a fa~uldatle de o!llpre;.:-ar on emprestar I]Uaost]uer 
dinheiros pertencentes á companhia, pol:t fó1·ma rrue constrJera
rcm mais "'fan tajosa. aos iute!'es,;e!:l d:t com panhi:t. 

14. Poderão emittit· ou reemittit· acções a quaesqucr accio
nistas ou acciooistas proposto; e r}J11 geral terão a adminbtra
ção completa llos negodos socine,;, ma-; co' li su,jeiçüo ús regt';\S e 
re;rulamentos aqui expressos e contidos. 

15. Farão e mante!'iio totl:t a CtHTesvonuencia. ela companhia, 
de que conservar·ão IJa:;tantes memo1·ias para touas as I·eferen
cias e informações toc'lntes aos ne~ocios sociaes e em geral 
f,trão tudo quanto for ordinariamente executado e feito por com
panhias publicas da mesma natnt•eza qua n desta comp:tnhia cJ 

que foi' necr•ssario para a adminL;lração c explorações dos ne
g-orio.,; soei a e;;. 

IG. Farão compras para :1 companhb c em g-eral tratarão dos 
negocio~ da companhia. 

17. Os gr-t·ente,;, seus h(,rtleit•o,;, tllstamenloiro~ ou adminis
tradores não serão responsaveis por qualquer perd:t ou damno 
que se originar na quebra, insolvahi!idade ou acto injusto de 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 453 

qualquer pessoa em cujas mãos forem depositados quao~quer 
dinheiros, valores ou etreitos, nem pela per·da, •lamno ou mfur
tunio qualquer que occorrer no cumprimento dos •leveres de ~eu 
cargo ou em relação ao mesmo acontecendo por seus pr·opr·ws 
actos e faltas voluntarias. 

18. Os gerentes e cada uma das pessoas que constitnirem a 
sua íirma. seus testamenteiros e administradores serão pela 
companhia in•lemnisados de todas as per•la~ e ga~tos que re
spectivamente itwonerem no cnmpeirnento de ,;nas ohl'ig:~ções, 
excepto no qne dit. re.;peito nos seus ou a qnalrl'ter rios seus 
rospectivos actos ou faltas volnntarias. 

19. Os gerentes ficarão inhalJil1ta•los e deixarão rle obrar como 
taes, no caso de quebrarem, fazerem compo~ição com o.; seus 
credores, outorgarem escriptura de fiscalisação ou conr:ilia<;iio 
ou consigna\ÜO para o beneticio do credor·es, ou si se tornarem 
insolventes. 

20. Os honorarios dos gerentes serão fixos pela primeira 
assembléa de accionistas na base em que ficar concordado reci
procamente. 

IIl 

CAPITAL E AUGME:'<TO DE CAPITAL 

21. O capital social consistiril. de~ 100.000 e será rlividido em 
20.000 acr;ões de~ 5 cada uma, que se1·ão pagaveis pela I'Ót'IIla 
que exigirem os gerentes. Poderil. a companhia rle tempo a 
tempos, por doliberaçào especial, angmentar o seu capitnl emit
tinrlo novas acções rios valoreó\ e nas cnnrlições (quer com privi
)Agios especi,1es relativos a divirlendos ou interesses prelaticios, 
gamntirlos ou outros, quer não), sngundo entendBr conveniente, 
ou poderá reduzir o seu oapital pela rórma autol'isada pelas lr~is, 
on poderá consolidar, dividir ou subrlividir o seu capital ou qual
quer p:u·te do mesmo em acções de maior ou menor valor, ou 
converter as acções integralisadas ou quaesqner de lias em valores 
fraccionarios. 

22. Si as prestações que houverem de ser satisfeitas por conta 
de qualquet· acção não forem pa:ms rlentro de lO dias, a contar 
do assignalarlo par;t o seu pagamento, o JH'Opt·ietario da acção 
nes~a 11ctu~lidade !ieará sujeito a pagar juros a esse respeito, na 
razao de mto por ceuto ao anno desde o dia lixo para o seu pa
gamento até que seja elle satisfeito. 

~3. Sujeito a qualquer disposição em contrario que for estabe
lecrda pela assembléa que sanccionar o augmento do capital 
social, as novas ncções seriio applicadas da fórnm que os gerentes 
entenderem mais beneficiosa aos interesses ria companhia. 

24. Qnalqne1· capital levantarlo pela creação rle novas acções 
será consirlel'<ulo como parte do capital or·igmal, e ticar·il ~ujoito 
aos mesmos reg-ulamentos quanto á venda ou corrunisso rle :~cções 
por falta de pagamento de prestações ou outt·os como si huuve~se 
sido parto do capital inicial. 
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IV 

ACÇ'ÜRS 

25. Qualquer pedido de acçües assignado pelo pretendente ou 
em representação delle, sl3gniclo cf,L ;uljudicação de quaesqner 
acções por conta delle, constituirá acceitação de acções dentro 
do espírito dos pt·esentes estatubs; n toda a pessmt que desta ou 
de outra fómm acccitar qualrpwt· ae<,'<to, e cujo nome s·.1 achar 
inscripto no re~iitro, s·,r:t nccioni .h p~ll'<t todos os e frei to:; dcst~"S 
estatutos. 

26. Catla acrionista ter{L dirdt•1 a nm titulo que especifique a 
acção ou acções qurJ ellc ]''J ,:nit• e a somma paga por· conta 
doi las. 

27. No caso de gastar-S•J ou pcr·rlcr-srJ um ti tu lo, pOLI·3riJ. elle 
set• renovado, sujeitos ás prova., 'l'l'' o; gerentes julg;n·cm ra
zoaveis do direito qne as~istit· ''· ;urtrJ quu pedir a ;;na renovação. 

28 • .\companhia terá o l'l'iuwiro n principal rlireito de re
tenção sobre as :tc~;õrls do 'lualqn·"l' accillni::;b para responder por 
torlas as rJuatttias que elle dcn~l' it CO!llpanhh!, quer por si ::;ti, 
qaer em união a qualquer oH! t';l poso;oa ; o no caso de uma 
acção qnc pettencet' a mab '111'' n•lla l'essoa, a com1'anhia terá 
esse direito de retew;ão pot· toclrh o.-; dinheiros que lhe fot·em 
as:<im devido~ por tortos ou qua<'s'lllCt' dos seus co-proprietarios. 

29. Si uma aeção se acltat· :t ,-et'llada em nome de 1lnas ou 
mais pessoas, aquella cujo nnme J'o!' o primeiro inscl'ipto no re
gistro, ou, o;n sna amcml'i~•. " se~11iutc. serit crmsi,lorada smt 
unica proprietaria tto que rliz !''''i{J!'ito á votação em quaesquer 
assemblóns, rl'ciho,Je r!i,·idr>ndo:', ,;eiTiço de notific;\ções, e todos 
os ont~·os nssumptos 'J'l" ,,, li:!ll"!:t '~'l!tt a companhia (ex~"pto 
quanto:\ tr·an~f'er·encia da :!r";'i"). 

:30. i\ão será . .;ul"!i\"idirla ac,çiio algumn,. 
31. A companhi:t não llcarit ol>ri!,racln. por, nem reconheccr;'L 

qualqnor intet•e-;,;e '''luitativo conting-.•nte, futut·o, on parcial em 
qualquer acçãn, nem (stlvo o q1w a•pli se dispõe de outra l'Üt'ma) 
qualquer outro direito a 'ill tl<Jil'll' ncção que não um direito 
absoluto a el!n, de accot•tlo com os JH'esentes estatutos, a favor 
da pessoa que de tempos a outro,; s J achar inseri pta como pro
prietaria del!a. 

32. Nenhum accionista que mudar ele nome ou de residencia 
terá o direito Je receber qu:dr(UCr rJividendo on de votm· em
quanto não houYer d;ldo á rompnnhia aviso por e~cripto d:t 
mmhlll!,'fl. para quo Sl'j:t ella in~erip'''-

3:L C td;L nccinnbh entreg-ar:'t no escriptorio ria sede socialnm 
e>cr·íptr) cum a ,Ji:·e,•ç:t>l para qnre se lhe po,;sa en'l,•reçar to los os 
avisos, a qnal dirPrçã•) S!l'Ú. C<ltl~ider:tdn, p;tr·a totlo~ o,; ofl'eitos, 
n. dit•ocr;iio insct•ipta des3e accinni~t,t. ,, deixando ollo dn :tssim 
f'azel-o, o e:;cri[•tm·i" •la sédr1 so·ial será consir!erado a sua 
dil·ecçiio. 
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v 

TR.ANSFERENClA F. TR.ANSMlSSÃO DE ACÇÕlcS 

34. Os gerentes terão tim livro, que se chamará- Registro ue 
trausferencia - no qual seriio lauç;tdos clara e uistin•:tamente 
os pormenores decach tr.msferencia ou transmissão de qualquer 
acção ou acções, e em cada transmissão de uma ou mais noções, e 
em cada occ t~ião em que os gel'ente;; receberflm urna e.,eriptur:\ 
de transferflnci:l, os Srs. \1attltew Gc-Jrge M<.J;;<tW e Roher·t 
Norton (assignantes dtt esc:l'iptura social), em união, ou o sobre
vivente delles, terão a opção de co:npr1u· a acção ou acções ao par, 
e, sujeito a is~o, os gerentes terão a opção de comprar a acç~o ~u 
acções ao par, operando cala ex:el'cicio de opção por tr,wsm1ssao 
retroactiv;t,rnente até á d:ü<t d:t ol'igem •la. transmis,;ão. 

35. Po•ler:to os gerentes recus:tr-se a registr,tr qnalquet' trans
ferencia de acções em1uanto o accionista que •t outor·gar se 
achar, por qualquer motivo que foi', inr:livirlado par!t com a com
panhia, já ror si só jâ em uniii:o a um:t outra pe~son. qualquer, 
ou porlerão tamhem recu-;ar-se a rrgistr·ar um:t tal tr<tn,;l'erenci:t 
si o cessionar·io não for p3,;so:t que appt·ov3m o:> gerentes. 

36. Os te'itamenteiros 011 adnJini~tr<tdores Lle nm accionista 
que houver f<lllecido serão as unic tS pes~on.s reconhecidas peln. 
companhia como tendo qnalqnei' direito á SU't acção. 

37. Sujeito ao que aqui se consign •, qualquer pessoa que vier 
a ter direito a um:1 acç:"to por qualq11e!' m li o licito, outro r1ue não 
o de tr;tnsferencia de conformid tde com estes estatutos, poderá 
fazer-se registr;tr a si mesma como proprietaria da acção ou no
mear outra p 'ssoa por escripto para que seja inscriptt corno pro
prietaria, fot·necrmrlo pt'i•neir,) as pt·ova'l que ab lixo se di,;põe ou 
que os ger mtes eonsidel'arn ,;ulficien tes. 

38. As acções ua. c'Jlll(l<tnhict serit') tr.tnsferiveis por escriptura 
de transferencia outorgada tanto pelo cedente como pelo ces
sionario, e continuará o cetlente a ser considerado como pro
prietario da mesma acção até quo seja inscript:> o nome do ces
sionario no regist1·o socin.l com relação :1 mesma acção. 

:39. Qu<tnrlo for assim reg-istr;tda. a. escriptur<t de t!'ansferencia, 
será accionist:l o ce,;sionario e será oonsirierado como tal, e, a 
partir da data <lo r·egistro, torá. direito aos mesmos privilegios e 
vantagens e te1·á as mesma.; re-;pons tbilid:tdes no que diz re
speib ás suas acçõos como um acci,mish ol'iginal. 

40. Nem o p <8 ou tutol', cura:lot·, ou mwido de qualqu'!r 
aerionista qu'l for menor, demente ou i liota, nem o testamenteiro 
ou administrador de um quo houver fallecido, nem o cessionario 
de um fallido, Il'!m o curador da mas;;a. de um accionista insol
vente serit a~cionista em tn.l qu:tlidade emquanto não se fizer 
inscrever como tal. 

41. Em cada transferencin. de acções, o titulo on títulos que 
po~suir o cetlr~nte deverão ser entreg11e~ p tra serem cancellarios, 
sendo de conformirlarle cancellaclos immedi;:,tamente e emittin
do-so um novo titulo a favor do novo proprietario em relação ás 
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acções que lhe forem transferirlas ; e si quaesquer das acções 
inclusas no titulo entregue por esta fórma forem consen·adas 
pelo cedente, emitti 1·-se-lhe-lH'io um ou mais ti tu los novllS rela
tivos a ellas, e a exlubição de qnaesquer desses títulos será 
evidencia prima facie em todos os tempo~ do direito do accionista, 
a quem f(Jrem elles emittidos, ús acçõ••s inclusas nel!es. 

42. Antes que r1ualqnet' testnmenteit·o ou administrador de 
um accioni~ta que haja fallecido, cessionario de um accionista, 
füllido, ou in sol vente, on I}Ual•JUer ma !'ido de uma accionista, ou 
qualquer pessoa que reclamar on vier a ter dit·eito a quae~quer 
acções, em virtude da oper<v,;ão da lei on por outra fórma, venda 
ou transfira qualquer acção de qno se ache revestido em virtu•le 
tle qna•JS']Uer de taes direito~. ou venha a constituir-se accionista 
da companhia por ~au.-;:1 do taes :l('ções ou receba quuesquer rlivi· 
denrlos a ell.os referentes, 1lev•JI'Ú entregar no escriptorio da sétle 
social em Londr·os, ]l:ll':t que ~o ]H'oeeda a seu exame, a cscl'i
pt11I'a de c•~ssão, cópia do test" mento homologado ou carta de 
administração ou outr·o documento f]UO compt·ove o titulo pelo 
qual recl:tmar o direito ús lllPSlilas acções, ou de outro motlo 
provar e estabelecer· o seu dil'eito, ú satisfação dos gerentes. 

43. 0:> gerentes terão o porler •le fazer regulamentos de 
tempos a outros, relativos às es:·ripturas de tr·ansferoncia e 
provas rle transmissão de acçõrs, celeoração e custodia tle taes 
documentos, e as provas que lhes parecerem convenleutes. 

Yl 

CO:IBIISSO DE ACÇÕES 

44. Si qualquer accionista deixar de pagar a imporl<tncia das 
suas acções dentrn do pr:1zo f1xo pwa o seu pag-amento, poderão 
os gerentes CIIJ qu;olrjtter· época ~~~r~•Jssi,·a, durante o tempo em 
que olla continuar· I'"'' ~atb!';IWI', expndi1·-lhe :1viso cxig-inolo o 
p:1gamento da rnemt• importo~nci:~ com rlnaesquor juros que se 
h"jam voncido, em con~e•]uencia da rlit:t falta d!• p;ognmento. 

45. O referido aviso indican1 11111 olia (•jue não serà menos de 
21 tlias, a contar da data do aYbo) e um on mais Jogares em que 
devem ser S<ttisfeitos a dita importancia e juro~, e estabelecerá 
nuis o avi,o que, no caso ue falta de pagamento dos mesmos, na 
data e logar mencionarlos, a ac<;ão on acções por cuja conta são 
devidos esses dinheiros poderão SAI' confiscado. 

,tG. Si não se obset·varem as exigencias contirlas em qualquer 
de taes avisos, todas ou quae~1uer dessas acções poderão ser 
confiscadas pela companhia reuniol:> em assembléa geral. 

47. Quando for rleclarada em commis.;o qualquer acção pela 
f,·ll'lml indicada, exprJ•iir-se-ha ao proprietario delta a viso da 
conliscaç:'io, e far-se-ha immcJt!iatamcnt•J no re:<btr,, um lanç:t
nwnto r<Jiath·o it <:OIIti-;•'a<,'<Lo co111 a rlala da, llll'~ma. 

48. Toda,; as aeçõ~JS '1 U<J fnrern c"nlhcarlas passarão a per
tencer á companhia, e potleriio ser vendidas, readjudicadas, ou 
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ter qualquer outra applicaçiio e disposição, nos termos e pela 
fórma que melhor entenderem os gerentes. . 

49. Todo o ::IC ·ionb;ta cujas acções for·em confiscadas conti
nuará, não ohst:lnte o seu commisso, a responder á companhia 
pelo pagaml3nto rl:!s prestações e juros vencid~s. . _ 

50. A eonfiscnção de uma acção envolvera a extmcçao, ao 
tempo do eommisso, de todos r s interes;e~. e todas as reclama
ções e direitos contra a companhia em relação com a dita ac~·ão, 
e quaesquer outros direitos, excepto os que licarem expres~a
mente reservados nestes estatutos. 

51. Uma certirlão por escripto, assigrwda pelos gcrent,ls, 
esta belecentlo r1ue uma acção foi devidamento contlscada na con
formidade rios presentes estatutos, e o tempo em qne foi con
fiseada, fará prova concludente da mesma conrtsc<~ção, e lançar
se-ha nas actas rlos trabalhos dos gerentes nota de cada uma 
destas certidões. 

VII 

ASSEJIIBLÉAS DE ACCIONISTAS 

52. A primeira assemhléa or.Jinaria dos accionistas da com
panhia se reuuirá em Londres, em qualquer dia, dentro rle 
quatro mezes, a contar da r lata da incorporação tia companhia, 
que •lesignarem os gerentes em aviso. 

53. As assembléas ordinarias successivas se reunirão todos os 
annos nos logares e datas que determinarem os gerentes de 
tempos :t outros, mas terão logar estas reuniões não mais tarde 
que o dia 30 de junho de cada anuo. 

54. Não se etl'l~ctuará nem se tratará de neg-ocio algum em 
qualquer assembléa ordinaria, si não se acharem pessoalmente pre
sentes dous on ma iH a c cionistas. 

55. Si houver menos d·· dons accionistas presentes em qualquer 
assemhléa m·dinaria, depois tle passada meia h o r· a, a contar da 
marcadrt para. a reunião, a assembléa rtcará adiada para o dia 
seguinte, e assiln por deante, de dia em dia, até iJUe se apre
sente o uumero exigido rle accionistas. 

56. Os ger·entes potlerão, qu:l!ldo •Jner quo entenderem, con
vocar uma assemhlé:t extraordinaria dos accionistas, atim t!e 
considerar e determinar quaesquer assumptos fJHe julguem ne
cessarios. 

57. Os gerentes deverão tambem convocar a assembléa ex
traOJ·dinaria em qualquer época, a pedido, por escripto, de 
lO ou mais accionistas que possuam em conjuncto não menos de 
l . 000 acções. 

58. Qualq11er pedido feito assim pelos accionistas rlevera 
expôt• especi licadamente o ohjecto para que SI! propõe convocar 
a :tSSiltnhlén.. e snrá entr·cgnn no eser·iptllrio da ,ó,[e srJI'ial. 

5\J. Ao receberem urn tal pe•lido, os gnrente:; 1itriio imrue,liata
mente convocar uma assemlJléa extraordiwnia, e nu caso de 
niío o fazerem durante um mez, a contar da data da entrega do 
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pedido no escriptorio da companhia, poderão os requerentes 
mesmo convocar a assernhléa, ticando, porém, entendido que 
nenhuma resolução que nella se votar serit obrigatoria para com 
a companhia si não tiverem estar!'' presentes nessa assembléa 
dez ou mai~ nccionif:tas, q11o pos~11am ou representem em con
jnneto o numer·o do 1.0011 :t(~e;õe~ p<'lo menos, e sinão depois el<J 
tnr· sido <•lia f'Olllir·lltaela por• 11111:1 sc•g-nnri;L assemhléa ••xt,·a
(Jl'clinar·ia, e·t~uvoc:~rl:~ par a ,.,,o li !li p••lo lll'"si l•mtn da ,,;;,;onthlé:t 
nx11':14>r·clill:tl'i.·t :lltlc•••pr(, . .,,,., ll:t 'I" d ;,.;,;•'lllidú:t d•lVtll':lo as-;i:üir· 
pcdo lll••ao-; 11111 lllllll••r·, r::·ll,f ,J .. •l··t: on 1111i-; :ll~··ioni,;t:IS '(11•• 

po.~,11:1 111 1111 l'l'l'r'•' '111•·111 t•··l" 11r•·:1·': 11 1111111<'1'•1 idr•llli"n d·· I .lllill 
l \1'1 '1 I( I~~ • 

1';11. 1 H "1 i!'·r~;: ri :c:: ,,,,.,,.,!11.1,···''' c·rlfl\'<"'·'""" pnlo . .; :~t•eillni,;f;~~ cio 
t't11\fdl'llli·1:l•l•' t't\11\ .,~ jll'•'"''llt···, ,•;I 1l1tf•1:--: ·~pr;\nas~ig-n;ttl.,:-~ p•Jin:-:: 
:H't'ittllbt:\'-' q1 1 ' ;1-.: t' 1!\\tl\';l!'t'lll. •1\l jlll' •p: li':-'q:tt'l' CÍ!ll'tl Oll lll;\i()l' 

11111111'1'•) • lr•llt•.;. 
1; I. :'i, !'''"''''''' lll••i:t l111!' '· :1 ,.,,nfa.:· d:t lll:ii'C lll' par:L :t 1'<~

nni;i,, th ·L.;snllllrl•'•:t ''"" , . .,,. "l:t I'''''"' : ,·,•iollisl:,s, 11iio :i•' :ll'ltar 
('l'<'~<·lllo!" lllllllero nxig·ido olr• :11·<~i""i"ta,; ljll<.! pos.;n·tlll !IH l'<~}'l'ü
!-'<'111<'111 o ll\1111<'1'0 0\Ígirle• dn :t<'t,'I"J':, . .;·'1'.\ di~:'UII'itl:t a :lo'~·~rll
lcltl:t. 
G~. O pr·~si•lelllP, com o eon~•mtilll•llllrl tia as~em!Jic):t, po•lerá. 

:uliar qnale1ne1' destas :,s,.;cmhl•)a,; d·· tempo,; a outros e de um 
ioga r prrra outl'o; mas u.-vl :.; · podera tratar de outt·o,; negocias 
en1 qualquer S•Js~ão :l'liadn. sin•lo os 'IUe tlcaram por concluir 
na as-:entbl,:-:t cuj:t sessüo se adiou. 

G:l. Em toclo,; os :vliam ;nto-: •lo mn:t ass·nnblé:t convocaela. 
pelo,; :1crionistas devera assistit· n nnnwro ide11tico ele dm: ounmis 
urcioni,tas qne possnam ou l'epl'e,.;otlt ·•n em eo11.iuncto pelo menos 
l. 000 ncções, como s,, •lispõ' p: !':L a ''"semh\,;a inicial. 

li-1. Toelas as propost 1:; 'l1l'l S·l :wre-wnt:trem em uma :Jssem
lolúa serão decidiol;;,; symlooli•·:un·,nte ncn pl'imeiro log- 11'. o no 
c:t-;o ''l.l emp:~to tení. q P'''',;id·ell t .. um vof.o p1·epon•lnranto alúm 
tio seu Jli'OJII'ÍO, tanto 1111 volac;:t<> ;.;yrniJolica co1110 no esct·utinio, 
que se ,; fl'ectuariL peb f(', r ma 'lU'~ alnixo so indica. 

05 •• \ declaraçito do pre,;id,,nto •!e qn:dquet• ·Jssemblc\a, esta
]Jelecen•lo 'lliA roi 8.ppr.,v:Hh nnn t'rJsolnçi'io IIL•lla por votação 
SymiJo(ica, far:'t pt'OI'<l, e O hnc;o:unento ll<JS.·D sentirJO UIJ livro <hS 
actas ,;eriL evi lond:t Rnlfi,~i·.·nto •.J.;,;~•J C:cto, .'em ;:o,· preciso 
p1'ovar o nnmei'O on pr'OJHll't;:i>l do; 1·oto.; dadtJd em )ll·a ou em colltl'lt 
dess·t resolw.;ilo, s'dvo '' c:t-:o •lrJ J•edit•-.;e o e.;crutinio, im,ne•lia
tamento que se tizet• a declaraÇiin, pelo meno~ pot• dons aecio
nbtas pre~entes e com o dir•cito •lo votar ne;sa assemblócl, ou 
JlOl' um a~cionista possuiel(ll' tio 1.000 acçõe:lS. 

GG. No caso de uxig-il'-so o esct·utinio, ~e e!Tectuwit este ao 
tempo e no log-ttr f!He o presidente in•licar e quer por· votação 
aher·tn 1]1101' sccrota, o l'<'Snltarlo do e,;cl'utinio so1·it c'msiderado 
:L r .. s.,lwJi·> ria ""'e IIIJ],;:t P!ll quo s•J pedm o o;crntinio. 

<i7. O' t1·ab rlhns elo qu:dri'Wl' "'~q n l '"· devi• la mente convo
cada o (•on-;titni•la.•' to·las :ts r•~·.•llnc;õ•J~ e deli"e'·açõe~ tia mesma 
a,S•3011Jléa, ~'"I'itn ,-;'didr,; e oiJripLtorios pam a Ccllllpanhin. 
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68. Os gerentes farão consignar em livros, que serão forne
cidos para este fim, actas dos trabalhos de todas as assembleas da 
companhia, as quaes serão assignadas pelos presidentes das 
assembléas. 

VIII 

VOTOS DOS ACCIONISTAS 

69. Sujeitos a estes regulamentos, cada accionista « terá o 
o direito de votnr >> nas assembleas da companhitt « por carta 
aeção tlrl que rut'" o propriet:trio inscripto. 

lO. Si mais rio Utllll pesso't ti ver solidariamente direito a uma 
ou mai~ acçõr':i, só aquella cujo no:ne ,e achar inscripto em pri
meiro !og:tr no rPgistt·o dos a··cionistas, e n~>nhuma. out1·a, terá o 
direito de represenbtr ou de votar em relação a:; mesmas ar~r;ões. 

71. Os voto;; podem ser emittidos quer pessoalmente, por pro
curação bastante rlevidamente passada e outorgaria para esse fim 
ou represrmtatívamente, mas cada representante será nomeado 
por oscripto assignado pelo representado, ou sob o sello symbo
lico de qualquer corporação que for a rept·esentada, e não podem 
ser nomeados repre.-entantes sinão accionist tS tia companhia. 

72. A escriptum que nomear um representante deverá ser 
depositad:t no escl'iptot•io tht :sé 1e social ao mais tardar tres dias 
antes da data indicada para a se.;são da assernbléa em que pre
tender votar o representante. 

IX 

AVISOS 

73. Com a antecedencia de quando menos dez dias, expedit'
se-htt aviso indicando o Jogar, dia e hora tia reunião tia assembléa, 
o os objectns e Iins da reunião, à discrição dos gerentes já por 
annuncio, já mandando-se o aviso pelo Correio, ou de outro 
modo, á direcção inscripta de cada accionista ou si assim houve
rem por bem os gerentes, tanto por annuncio como por aviso, 
segundo dito fica, e nella não se tratará de outro negocio ;.;i não 
os assumptos especitica1los no mes-no aviso. 

74. Todos estes avi505 serão dados pelos gerentes, excepto no 
caso de uma assembléa convocada pelos accionistas, tm ftit·ma 
dos presentes estatutos. 

75. Todos os avisos ou outros documentos que for necessario 
que a companhia expeça aos accionistas, poderão ser expedidos 
ou pessoalmente ou entregando-os on enviando-os pelo Correio 
em c:trtas endereçadas aos Accionistas com as suas 1lirecções ih
scripí:ts, e os avbos mandados pelo Correio s,·rão considerados 
como dados ao tempo de deitai-os no Cor·reio. 

76. Todos os avisos que houverem dt1 sw dados de parte 
tlos accionisbs serão entreg-ue~ no csr·riptol'io da séde social. 

77. Qualquer pessoa IJUe por opera<;ão r_h lei, transf.,rencia 
ou qualquer outro meio vier :t tet· o direito a qualquer acção, 



460 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

ficara obrign~a por todos e qmtr>Sf]uer n visos ou outros documen
to:> qne hon verem sido exp•'dido~ á pessoa de quem derivar o seu 
dir·eito, antes de se ins•Te1·er o ~0u nome e direcção no registro 
social r·clati vam••nte a clla. 

7tl. Q11arHlo for qnalqn•1I' aYiso ou documento entregue ou 
mau•la<lo, ele a('cordo (·•nn ••,;!to,; cstnt,ntos, :i. !lirecçiio íuscl'ipta 
c!<) nrn :wcionista. entiin, niío ol,,tantn n l'ado de s'lr ell•J ent:"io 
fallccidn, e qu<'r a ··om:•C~nhi:l te•th' noticia,; do fallel·imonto ou 
niio, o ~en·'~·o •lo aviso nn ontro d·•nt•t•ento s··rá, para todos os 
efJ'<~iiOS do;; j•l'flS<>I\les 8-<lntlllll··, t'Ollc.;i·lcr:IIIO C<•l110 SC!'VÍÇO <le 
ex,•edk:"'i•; aos snth herdcil·n-. t••:.f:··"''I<Ü•it·o::; e arlministl'ltlorcs e 
a qual•ptnl' ollll rJ,.ile,;, 

IV .. \ mni,;,ão el!l r>xpc•lir-"e 'lnal•ptcr destes avisos a qual
quer acc:oni~ta, ~i o «Ybo l'oi :llllliiiii'ia•lo previamente, não invali
darit qnalrit!el' ro-;oluçli0 vottd:1 l!IIt 'I'·talquer asseml.Jléa. 

DI \'ll>F. :.l'llO 

80. lmmediatamente que seja conveniente depois tio dia 31 de 
dezembro <le cada anno, os nO':ocios •lrt cCJmpanhia serão inves
tigaCitJs completamente o o~ ~ernnt••s fariío ou mandarão f:tzer 
Ulll c:llculo do valor dos lnero.-< anl'erilo,; pelt1. companhia, e o;; 
geretltPS annunciariío a poro;iio de~ tos qne a seu ,juizo po-;sa. sPr 
apropriada a salvo para di~trihni•:iío de rlivitlondo,; ; si forem 
approv:trlos pela asseml>lúa ordin:tria se:.:uintc, serão satbfcitos 
aos accion i~tas. 

81. Nenhum divirlenrlo que estil'er por pag-ar vencera juros 
contra a companhia. 

R2 •. \ •·omp:l!lhia torit n rfir,.ito de retenção sobre tnrlos os 
<HYi<l••ndrh c outro~ dinlwirns p ,(.!':tn~i~ pr•\;t companhia a qna\
f]IH'l' :tcci•lni,ta, jllll' toda~ n.~ •JII'IItti:t' de dlllhniJ·o '[IW ell•l dc
vet· :'t !'ntnpanhi:t JH>I' t:IIIJ!a ,J,. pr·•·.'t"~''~"J"' on outm qn:tlqner, 
po•lcntlo th gerente~ de,;cont:ti' o din lwirn nltimanwnte mencio
n:tdo rios mesmos •lividcn•lo,; e outr·o> cl!llhei;·os. 

83. Expedir-se-1m a cada. a•~eionisL1, qne a elle tiver direito, 
aviso de qnalquet• dividendo p:tgnvel. 

:\.I 

DISSOLPÇÃO !IA CO~ll'A="!IIIA 

84. No caso de que em 'lualqnar tempo as perdas da compa
nhia tenham re1luzido pela nwt:ttle o sen capital inten·alisado, os 
geren tus farão itnme!li<t t:•lllf>n te ~on vocar a ns:;emblé~t geral 
extr:10nlinaria, o lhe apre~ontariío Ullta expo;::ição completa elos 
a~~·un;•tm; snf'iaes. 

1{). :\" l':t:i" de snt· manif1•,;tn lli'S'" assembleae>xtr:<Orllinari:tque 
ns p•·r•h,; da eo1npanhia clte~·,t·am :~o p"nto rw·neion::do Il:t clau· 
snla prucudent•3, o pre~itleut·• Juss:t a~~·Jmhléa tled:trar:'t di-sol vida 
a companhia, a qual tic:u·á di~sol vlrh iuuneJiatamente nes,;a 
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conformidade, salvo para os fins de sua liquidação de negocios, a 
menos que for nessa assembléa extraordinari<t reso I vicio, por 
uma maioria rept·esentante de tres qual tas partes das acções 
soch1es, que ó iuconv<·niente a dissolução da companhia, no qual 
caso o methodo a auoptar serú deeidido por essa assemiJl,ia extt·a
ordinaria, e sendo elle confirmado pot• outra assemi.Jléa extm
ordin:~ria, que para esse fim sen! conYoeada pelos gerent,•s e se 
reunira em niio menos de 14 dias nem mais Lle um mez depois d:t 
seRsão da antes mnneionada assemblea extraorrlinaria, o methodo 
assim dl•ciditlo será seguido, e serit obrigatorio para a companhia 
delinitivamente. 

8G. No caso d:t dissolução da companhia, 0s gereptes deverão, 
com toda a pr'<•stoz:t, liqui•lar, encenar e aju-;tar linalrnent" as 
suas contas e ne."ocios, cllntitm:.n•lo e subsistindo os podet·es dos 
gt•rentes pat·a o~ tin:; da liqnida<;ão e :•.inste, mas n:io para outms. 

87. Qttando o:; neg-ocios da comp:rnltra l'ol'<'lll li•JuÍilados, en<~et·
ra:los e ajustado~, a parte !lo capital que rcstnt· depois de pago~ 
todos ns p 1ssi vos, sera dbtri lmitlt entre o~ aceionistas, na pro
porção a que tivet·em direito; os presentes estatutos licarão som 
vigor, e a dissolução valerá tanto em •lireito como em er1uidade 
como quitação final e geral entre totlas as partes nella interc$
sadas. 

88. Para r~jwlar, elfectuar a liquitlação, encerro e ajuste do 
contas, como dito lica, será licito aos gerentes declarar quo 
qnalqnet· divida, ma ou duvidosa, não pôde sct• cobrada, e vender 
a qualquer pessoa rpmes(juer rcclam;,ções ou rlirdtos sobr·e as 
m .ssas de quaes 1uer litllitlm; e outras pe~soas, ou sobre as oucces
sões de quae::;quer pessoas fallecida,, si estes uireitos c reclama
ções não são rccebiveis immct!iatame:lte. 

1Yomes, direcçües e qualidades dos accionistas 

Robert Norton, negociante, 36 Line Street, Londres, E. C. 
Matthew George l\legaw, negociante, 3G Line St. Londres, 

E. C. 
John Valentine Hall, negociante, Princes Chambers, 5G Pall 

1\Iall, S. \V. 
ltees Lloy'l Rit:e, antigo negociante, IG I<ulkarn Placn, 'V. 
Het'tmrd Byrne, antigo nogociantc, llrll House, 'Vrml,lctlnn. 
1\htthew Patterson, negociante, :JG Line St., Loudt•vs, 1~. C. 
\Villiam Hux, solidta<lor, 3 Ea~t-India Avenue, Londres. E. C. 
Clrarfos \Veston Langley Hux, solicitador, 3 East-lnditt A venue, 

Londres, E. c. 
Datnda de 24 de novembro de 1892. 
Testemunha das assipnaturas snpl'a: 
John James Nt~!son, caixeiro dos Srs. Hux Sou, Comp., solici

tadores, :l East-lndia Avenue, Londres, E. C. 
g' exemplar conl'orme.-J. E. Purscll, registrador do socie

dauos anonymas. (Estampilha.) 
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I 

DECRETO N. 1456- DE 5 DE JULHO DE 1893 

Pr~Hog:t o prazo concedido ar) eng-P.nheiro Guilherme Ue Cn.panemn. para. 
lavrar minoraes nns Est[lrlqs 1lo P:tr.:'t e 1\Iarnnbãoa 

o Vice-Presidente da Republic:• dos Estarfo-; llnülos do Brazil, 
attewlendo ao que rerJnereu o nngenheieo . ' 'herme de Cnpa
nema, a quem, por rlecreto n. IO.~R4 de 311 .i·d!P• de 1889, foi 
concedida permissão para la vr:~r minerae~. '::• pm .ih explo
rada entre os :1Jllnentes do~ rio,; Periú, nu :.stado • Para, c 
Tury-l\ssü, no do Mar:1nhiio, resohe, de accordo cmn o nrt. 5°, 
§ 2~. n. 9", tia 1d n. 12GB d~ 21 de novembt·ode l8V2 e circular 
n. 13 de 14 t!e'dezemhro do mesmo anno, prorogar por nm anno 
o prazo estipula• lo no sohre•lito rlecreto para a medição e demar
cação rias eespectivas datas miner<ws. 

O l\linistro do Estado rios Negocias da Industria, Viação e 
Ohm,; Publicas assim faça executai·. 

Capital Federal, 5 de jullw de 1893, 5° da ltepublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sotua. 

DECRETO N. 1·157 - IJl" 5 DE .JULHO DE !893 

.\pprrJVl\ com rnodi!ica~·iJes os esturlos deHnitivo~ da. EslraUa. de J.'erl'O de Barra 
::\Innsa a Cntalão. n:t extensão 1le 27Uk/)OO. 

O Vice-Presidente da, l{epuh!iea 1los Estarlos Unidos do Brnzil, 
attendendo ao que reqiHJI'eu a Companhi:t oe~to do :\li nas, resolve 
approvar os e~turlo~ delinitiYos da Estrad;t de F•~rro de Baer;t 
Mansa ao Catalão, sendo 120 ki lometro,; e 500 metros 1la linha 
do Barra Ma11sa a Lnveas e !50 kilometros de Lavms n Cabtlão, 
com as modificações indicad"s n tinta azul nas pln ntas que com 
este haixnm rubricadas pelo tlirector geral da Directorin, de 
Yiação. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Industria, Vinção e Obras 
Pnblicas assim faça executar. 

Capital Federnl, 5 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

. 1. F. Paula Sou:;a, 
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DECRETO N. 1458- DE 5 DE JULHO DE 1893 

Antorisa. a A'a:Júas RaUt••ay Company. limited, a desaproprinr o predio neces
sario ao servi(;.n do trafego d."l. Estrada. de Ferro Centrnl clrts J..lagc)as. 

o Vice-Pt·esirlente da Republicn rio; Estados Unidos do Brazil, 
nttenrlendo no !JilC l'CfJU0reu a Alngfl"-~ Ruihcay CowJ;any, iimitcd, 
r••snlve anlot·ism· a desaprojl!'iação rio predio ncce~sario no >:el·
viço do t!•afe~:o ria Estradn rle Ferro Cl'nlr·:tl d:rs ,\lagOas, tign
rnrla a tinia awl na plauta qne com este b:dxa rulwic:ula pelo 
rlirector geral •la Directoria rle Vi:.çiio; devendo a dPspeza re
sultante ser levada á conta de custeio em partes iguaes por dons 
semestres. 

O Ministro do Estado dos Negocios da Iudustrin, Viação e Obras 
Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 5 de julho de 1893, 5" da Repuhlica. 

FLOlUA:-<0 PEIXOTO. 

,1, F. Paula Sou;a, 

DECRETO N. 1459 - DE 12 DE JULHO DE 18!)3 

H8orgnnisa a. l~uarrln.l\adonal tla. co!liarca. da UniãrJ~ no Estado das Ala~t,:ts. 

O Vice-Presidente da Republict~ dos Estados Unidos rio Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Art. I . o A Gua1•da Na.cional dn comarca da União, no Estado 
das Alngôas, licat'á constituiria elo seguinte modo: 

Dos batalhões ns. E,, 16 e 35 do ser·viço activo e 3 do da 
reserva, já creados e ora reduzidos a quatro companhias carht 
um, e mais dons regimentos de cavallaria, com quatro es.1uadr·ões 
cada um e as desig-nações de 8° e !)•; um reg-imento de nrtilharht 
de campanha, com IJUatro batr~!"ias e,~ <leuominaçãP •lo 3•; de um 
batalhão de artilharia de posição, com igualnnmero de baterias 
e a rlesi_g-na<;ão de 3°. 

Art. 2. o us corpos ora creados organbar-se-hão nos districtos 
da comarca. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de julho de 1893, 5° da RepuiJ!ica. 

FLOitiAXO PEIXOTO. 

Fenwndo Lobo. 
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DECRETO N. 1460- JlE 12 DE .JULHO DE 1893 

Reorg:miso. ::t Guardn. Nacional d::t col!larc:t lb .. Ual:ty::t, no Est(ldo d:ts AbgOn.s. 

O Vice-Peesirlente da H.0rmhliea rios Est:tdos Uni,los do Bmzil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo uni co. O commantlo superior da Guarda Nacional da 
comarea !le A talaya, no Estado r! as Ahgóas, ticnrit compo;;to do 
1• rP-gim<>nto de cavaiLtria. com quatro esquadrões, dos batalhões 
7°, 8° c 9• do serviço activo c 2" rlo tia reserva, re•lnzidos lt 
quatro companhiasc:vJ[I. um, c dos om cre •do;; com as designações 
de 51• dos ·rviço activo e ~'!''do da re~ceva a que fica eievad;. a 
3" seeçiío 1lc batalhão .lo Jll':~mo Sf'ni(•n, ambos de quatro com
panhia,:, o de um reg-iuwnt0 de ca\·<>ll::ria, com quatro esqua
drü<<S e a ,Jonominaçii.o rio 1:'"· 

Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de julho de lSD3, 5'' da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 14Gl - JW 12 PE .JULHO JlE 1893 

Cren. um cnmm:-tndo ~llp(~rinr de U-u~rdtt N.'lcion.1.l m't comarca. tb .. Yii}OSrt, 

n11 Est:tdo d:1s .\la.~t,as. 

O Vice-Presidente 1h nrpahlk:t do.-: F~t,Hlos Unidos elo Brnzil 
resolve decretar o seguinte·: 

Art. I. o Fica crervlr> nrt co: na r''" 11:i. Yiçosa, no Estado da 
Alagôas, um cornm:HJ'lo supPrio! de G1nrdn :-!acionai '111e se,; 
comporú. do 14'' reg-imento,[,. cava!l,H·ia, com quatro eS'11H\!lrões, 
5° h:1talllii.o de artilbari' '''1 po~iç:l'>, com '11latro l•aterias, 52• e 
53° lJatalhiJcs de in!'antat·i.• d1J s~:·\·i<;o :1c!ivo, e ,Jo 23·•batalllão do 
serviço da reserva, com quatro CO!Hpanliia;; cada um. 

Art. 2. o Os referi,Jos corpos org:• ni,;ar-se-bão com os gnar1las 
nacionaes '1ualificados no,; di:;trietos 1l:t comarca. 

Art. 3." Ficam revogadas as rlisposiçõBS em contrario. 
Capital Federal, 12 de julho de 1803, 5° dll. Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1462- DE 12 DE JULHO DE 1893 

Reorganisa a Guarda Nacional da comarca de Anadia, no Estado das Alaguns. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll 
resolve decret:tr o seguinte : 

Artigo unico. O comm:mdo superior d:1 Guarda Nacional da 
comarca de Anadia, no Estado das Alagôas, ficará reor.~anisado 
com os actuaes batalhões sob os ns. 18, 19 e 32 do serviço activo 
e 4 do da reserva, reduzidos a quatro companhias cada um; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 1'2 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DESRETO N. 1463- DE 12 DE JULHO DE 1893 

Reorganis3. a Gu,_r(Ia Nacional da comarca de Traipú, no Estado das Alagô:ts. 

O \ ice-Presi•lonte da Republica dos E.otados Unidos do Bt·azil 
resolve decretar o seguinte : 

Art. I.• A Guarda Nacional da comarca de Traipú, no Estado 
das Alagó ts, se compora dos actuaes batalhões ns. 27, 37 e 42 
do serviço acth·o e 9 da reserva, reduzidos a quatro companhias 
cada um, e do I O••t·egimento de ca vallaria, ora creado com quatro 
e~qnadrões. 

Art. 2.• Os referidos corpos se reorganisarão: os de ns. 27 
e 42, com os gnar·das qualilicados no município de Traipú; o de 
:1. 37, com os do municipio de Bello Moute; os d' ns. 9 e 10, com 
os de ambos os municipios. 

Art 3.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de julho de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 

Poder Executivo 1893 30 
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DECRETO N. 1464- DE 12 DE JULHO DE 1893 

Reorganis<1. a Guarda Nacional d:t comarca elo Pilar, no Estado das Alagôas. 

O Vice-Presidente da H.epublica dos Estados-Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Art. I. • O commando superior da Guarda Nacional da comarca 
do Pilar, no Estado das Alagóas, ficara composto dos actuaes 
hatltlhões sob ns. 5, 6 e 45 do serviço activo e 6 do da reserva, o 
dos ora creados com as designações de 4" batalhão de artilharia 
de posição, 4• regimrmto de artill1aria de campanha, com quatro 
bat<·rias cada um, li o e 12" regimentos de cavallaria, com quatro 
esquadrões cada um, e do 21" batalhão da reserva, com quatro 
companhiDS. 

Art. 2.• os referidos corpos se reorg-anisarão: 
O 5° e 45• do serviço activo, 21• do da reserva, 4• de arti

lharia de posic;<ío e 11• de cav:dlaria, com os guardas nacionaes 
qualificados no municipio do Pilar; 

Os de ns. G do serviço activo, G do da reserva, 12• de caval· 
laria e 4" de artilharia) de campanha, com os guardas qualitl
cados no municioio de Santa Luzia «lo Norto. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de julho do 18\.l3, 5" da Republic:t. 

FLOlUA.NO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 

DI~URETO N. J.lü!J- DI~ 13 IH~ JULHO IJB 18V:3 

Approv:t o pl:tno de uniformes p:tra os :tlumnos e inspectores de alumnos <lo 
CIJllegio :\Iilitar. 

O Vice-Presidente da RepuiJiica dos EstadosUuillos do Brazil 
resolve approvar o plano de uniformes, que a este acompanha, 
para os alumnos e inspectores do alumos do Collegio Militar, 
assignado pelo General <le Divisão Antonio Enéas Gustavo Galvão, 
qne assim o te11ha entendido e faça executar. 

Capitrd Fe<lcml, 13 de julho de 1893, 5° da Repnhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Eneas G. Galvtlo, 
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Plano de uniforme para os alumnos e inspectores 
de alumnos do Collegio Militar, approvado pelo 
decreto n. 1465 desta data. 

PARA OS ALUMNOS 

UNIFORME EXTEitNO 

Kepi 

Modelo identico no dos alumnos das Escolas Militares, sendo 
porém de flanella marron n. 4, com listra encarnada, e tendo na 
frente o emblema do collegio. 

Dolman 

De flanella marron n. 4, com a g-ola em pé, tendo esta um 
trapesio encnrnarlo nas pontas pa!'a o emblema 1!0 collegio, duas 
ord•ms de s0i.> hotõr.s S/Jhrn nlannJ'es de crularço preto de dons 
centímetros, cosi,fo~ e disposto~ parallelamonte, tor·minando ns 
mangas de canhões em angulo, na purte anterior, com tz·es 
botões pequenos na costura; gola. e canhões avivados de encar
nado; e passadeiras do mesmo panno marron rodeadas de uma 
ordem de dons trancelins de ouro. 

Calças 

De tlanella marron com uma listra encarnada. 

Emblema 

De modelo idontico ao do que usam os alumnos das Es~olas 
Militares, porém sobre flanella encarnada. 

Botões 

Iguaes aos do f<trdamennto dos mesmos alumnos, guardadas 
as d.imensões. 

Galões dos officiaes almmws 

Dispostos como os do exercito francez, devendo ser de trart
celim de ouro. 
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Divisas e bandas para inferiores 

Divisns de flauella encarnaria dispostas em angulo acompa
nhando o canhão, e baurl<lS iguaes ás que são adoptadas actuul
meute no l~xercito, tendo, pot ém, dimensões relativamente 
menores. 

Ü!JIOte 

Igual ao actualmente · u-a•lo no collegio, devendo, porém, 
ar!aptar-se-lhc um capuz. 

UN!FOR~IE l:>õTERNO 

Go;·;·u 

De lll'im pardr', como o actualmcnte nsa'lo no collegio. 

Calças 

De I.Jrim pardo, como as actualmente usadas no collegio. 

De brim pardo fechndn. como a rlos alumnos da Escola Militar, 
con~ervandu-se os distinctivos do aetual uui!'orllle interno. 

Collete 

De llanella escura, com mangas. 

PARA 03 lNSPE :TORES DE ALU~INOS 

lJi'>IFOlniE EXTERNO 

lgual ao do qne u~am os ollicias honorarios ;lo Exercito, ou 
substituindo-se o emblema pelo do collegio, bordado a prata no 
bonnet e nas passadeiras. 

UNil'Oit~IE INTERNO 

Bonnet 

(Crml Cl)'a <lo bdm hrnncn ou 0lca,lo) 

O mesmo dos oiiieLtes honorario3, substituinuo-so o emblema 
pelo do collegio, porem bot·dado a prata. 
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Dolman 

Da fianella azul preta com duas ordens de botões iguaes · aos 
da sotreeasaca e 
. De brim pardo, sem vivo algum, com duas ordeus tle botões 
uo osso, prAtos, estes com o emhlema do collegio, tendo na gola 
o mesmo emblema, porém de metal pra.teado. 

Calças 

De brim partio sem vivo algum. 
De fianelln. azul terrete. 
Seet·etaria •le Estarlo dns Negocias da Guerra, 13 de julho 

de 1893.-Antonio Eruias G. Gálvao. 

DECRETO N. 1466- DH 13 DE JU!,IIO DF: 1893 

Approva os estudos definitivos da 4• secçiio da linha de .Jagu1r:!. o. Co.talão. 

O Vice-Presirlente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendeml oao que requereu a Comp mhia Mogyana de Estradas de 
Ferro e Nave~açãn, resolve apj)rovar os estudos definitivos da 
4" secção da Estrada de Ferro de J aguara a Catalão, de que é 
concessionaria, comprehen1leodo a variante entre os kilometros 
214 e 216 e com as moditicações assig-nalarlas por tinta azul nas 
respectivas planbs ; as quaes com este baixam rubricadas pelo 
director geral d;\ Dir·ectoria de Viação. 

O Ministro lb Estado dos Negocio.:; da ln•lnstria, Viai;ão e 
Obras Publicas assim faça executar. 

Capital Foderal, \3 de julho de 1893, 5" ria Republica. 

FLORIANO PJ!cXOTO. 

A. F. Paula Sou;a. 

DECRETO N. 1467-DE 13 DE JULHO DE 1893 

Crea um commando superior de Gu<lrdo. Naciono.l !fna co marco. de S. Felix, 

no Estado da Jlnhia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de S. Felix, no 
Estado da Bahia, um commantlo superior de Guarda Nacional 
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que será composto de dous batalhões de infantaria, com quatro 
companhias e as designações de 142• e 143" e um dito da reserva, 
ta.mbem com quatro companhias e a designação de 36• ; revoga
das as disposições em contrario. 

Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. J1(i8 - DE 13 DE JULHO DE 1893 

Declara c~duca a concessão constante 1lo decreto n. 9:>:) de 5 de n11Vembro de 

1~00 p~ra construcção, uso e goso!da Estrada de Ferro da cidade de Maceió 
a J,eopoldina, com um ramal para Porto Calvo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi!, 
considerando que a Companhia Promotora de lmlustrias e Me
lhoramentos, cessionaria da Estrada de Ferro de Maceió a Leo
poldina, com um ramal para Porto Calvo, deixou de cumprir 
com o disposto na clausula 4'" do decreto n. 955 de 5 de novem
bro de 1890, resolve declarar cariucos o privilegio, a garantia 
de juros e mais favores para construcção, uso e goso da mesma 
estrada, a que se refere o citado decreto n. 955 de 5 de novem
bro de 1890. 

O Ministro de Estado dos Nc!.l'ocios da Industria, Viação e 
Obras Publicas assim f,tça execntnr. 

Capital Fe·1ct".tl, 13 •le jn1ho ele l8\J3, 5" da Republic.'l.. 

FL'H:L'\.'10 l'J~IXOl'O • 

• 1.. F. Pa11la Sotca. 

DiWi{.ETO N. liG'J -DE Ll lll~ i.JULHO DE 1893 

Abre no ~linis~erio •lliS Neg·llclrls U:t. Industria, !1JYiar:ã.o e Obra~ Publicas um 

c1·edito de 1.4t8:3t)$000 para occort·er ús despezas co111 o set·viço a. cargo d:J. 

In~pecc:ão Geral das OLr.ts Publica~ da Capital Federal í1urante o 2o/semestre 
do corrente anno. 

O Vice-Presidente tia. Repuulica dos Estados Unidos do Brazil, 
atteudendo que pela Intentlencia. Municipal do Districto Federal 
ainda não foram dadas as providencias necessarias no sentido 
de ndmini~trar e custear os serviços a cargo da Inspecção 
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Oeral das Obras Publicas desta Capital, transferidos por lei 
especial áquella ~nicipalidade ; e 

Considerando que são por natureza inadiaveis as providen
cias que urge tomar sobre taes serviços, entre os quaes se acha 
o abastecimento de agua a esta Capital ; 

Usando da autorisação concedida pelo art. s•, § 2•, da lei 
n. 26 de 20 de dezembro de 1891, e tendo ouvido o Tribunal 
de contas: 

Resolve abrir ao Ministerio dos Negocios da lndustria, Viação 
e Obras Publicas um credito de mil quatrocentos e dezoito contos 
tresentos quarenta e cinco mil réis (1.418:345$) para oecor
rer ás despezas com o serviço a cargo da Inspecção Geral das 
Obras Pnhlicas da Capital Federal dur;;.nte o 2• semestre do 
corrente auno, os quaes deverão ser indemnisados pela lnten
dencia Municipal, logo que assuma a administração cfos referidos 
serviços; excluídas, porém, as que se referirem á Estrada de 
Ferro do Rio d'Ouro. 

O Ministro de Estado dos Negocios da lndustria, Viação e 
Obras Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 

DECRETO N. 1470 - DE 13 DE JULHO DE 1893 

Abre ao Ministerio dos Negocios da Jndustria, Viação e Obras Publicas um 
credito de 1.828:832$635 para occorrer ao pagamento de passagens de immi
grantes, durante o corrente exercicio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do llrazil, 
usando da autorisação que lhe foi concedida pelo decreto legis
lativo n. 144 de 5 de julho do corrente anno, resolve abrir ao 
Ministerio dos Negocios da lndustria, Viação e Obras Publicas 
um credito supplementar de 1.828:832.$635 á verba- Terras 
Publicas e Colonisação, art. 6• da vigente lei do orçamento, 
afim de occorrer ao pagamento de paisagens de immigrantes. 

O Ministro de Estado dos Negocios da lndustria, Viação e 
Obras Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Raula Sou::a. 
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DECRETO N. 1471- DE 13 DE JULHO DE 1893 

Approva a reforma dos estatutos da Companhia Agricola e Commercial do 
Brazil. 

O Vice-Presiuente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attentlendo ao que requereu a Companhia Agrícola e Commer
cial do Brazil, devidamente representada, resolve approvar a 
reforma de seus estatutos, de accordo com as alterações que a 
este acompanham I} que foram votatlas em assembléa ger.ll de 
accionistas realisada em 12 de junho tio corrente anno; devendo, 
po1·ém, a mesma companhia satisfazer as formali•lades ulterio
res de quo trata o art. G• do decreto n. 164 do 17 de j•meiro 
de 18\lO. 

O Ministt·o de Estado dos Negocios d::t Iudustria, Viação e 
Obra e Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou:a. 

Alteracõcs dos estatutos da Companhia Agricola c 
Commercial do Brazil, a que se refere o decreto 
acima 

Art. r,.o E' snLstituida a primeira parte tlc-;te 'lrtigo pela 
seguinte: 

O capital da companhia fica rednzi•lo a 1.500:000$ (mil e 
quinhentos contos de réis), representados p0r 7.500 (sete mil e 
quinhentas) acções do valor de 200$000, (duzentos mii réis, cada 
uma integradas, amortisando-se duas mil e quinhentas aCÇ'ões 
já resgatad:;ts. 

Art. 8.° Fica substituído pelo seguinte: 
As acções serão ao portador. 
No caso de haver augmento de capital, as acçõ3S respectivas 

serão igualmente ao portador, desde que se achem integradas. 
(Seg-uem-se as assignaturas.) 
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DECRETO N. 1472 - DE 13 DE JULHO DE 1893 

Reorganisa a Guarda Nacional da comarca do Rio Pnrdo, no Estado de 
Minas Ger:tes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Esta•los Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. to O commando superior da Guard't Nacional tia comnrca 
do Rio Par:lo, no Estado de Minas Geraes, será compoó<to dos 
actuaes 84° e 85° batalhões de infantal"ia, 58° e 59" da reserva, 
reduzidos a quatl•o companhias catla um, 10• secção de bata !hão 
de infantaria, ora elevada a batalhão, com quatro companhias e 
a designação de 190°, e mais um batalhão da reserva, com quatro 
companhias e a designação de 110°, e um regimento de caval
laria, com quatro esquadrões e a designação de 58", ora creados. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1473 - DE 13 DE JULIIO DE 18'J.3 

Fixa provi~orÍa!uent!1 em 5.260:440$0.)0 o crtpi tal e·npr('~:vlo nn. ta, 2a, 3a, 
e 5a. sec.-;ües dos prolonga;uentos o rama€"S da E..;trarl :t de Ferro do 

Paraná. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos rlo Brazil, 
tl9 accordo com o que dispõe o § 3° tia d:1nsnla X X X I I do decreto 
n. 10.152 de 5 de janeiro de 188'J, resolve fix.•r provisoriamente 
em 5.269:440$ o capital empregado na ta, 2•, ~l" e f>'' sec\ões 
dos prolongamentos e ramaes da Estrada de Fllrro do Pltraná. 

O Ministro de Estado dos Negocies da Industria, Yiação e Obras 
Publicas assim f<tça executar. 

Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5• da R.epnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sou::a. 



474 ACl'OS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 1474- DE 13 DE JULHO DE 1893 

Declara caduca a concessão de tavores feita ao cidadão JosE! Thomaz Pires 

l\Iachado Portella para estabelecer um engenho central ria. antiga Provincia 

de Pernambuco. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve declarar caduca a concessão de garaniia de juros e mais 
favores, feita á companhia organisada pelo coronel José Thomaz 
Pires Machado Portella, pelo decreto n. 10.436, de 9 de novembro 
de 1889, para o estabelecimento de um engenho ceutral destinado 
ao fabrico de assucar e de alcool de canna, no município de Mu
ribeca, Estado de Peruambuco, visto não terem sido observadas 
as disposições do regulamento approvado pelo dP.crato n. 10.393, 
de 9 da outubro daquelle anno. 

O Ministro da Estado dos Negocios da lndustria, Viação a Obras 
Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 

DECRETO N. 1475- DE 13 DE JULHO DE 1893 

Reo1·ganisa a Guarda Nacional da comarca de Coruripe, no Estado <las 
Alagôn.s. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rrazil 
resolve decretar o seguinte: 

Art. I." A Guarda Nacional da comarca de Coruripe, no 
Estado das Alagoas, ficará reorg-n.nisada do seguinte modo : 

Dos batalhões de infantaria ns. 20 e 34, reduzidos a quatro 
companhias cada um ; 

Da 5a e 9" secções da reserva, elevadas á categoria de ba~ 
talhões, com as designações ele 1 Q• e 200 ; 

Do 50• batalhão de infantaria, ora creado com quatro compa
nhias, que serão organisadas nos districtos da comarca. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1476- DE 13 DE JULHO DE 1893 

Crea. um bablhão de artilharia de posição de guardas nacionaes na comarca 
da Capital do Estado do Piauby. 

O Vice--Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca da Capital do Estado do 
Piauhy um batalhão de a1·tilharia de posição, com a designação 
de 1•, com quatro baterias .• o qual se organisará com os guardas 
nacionaes qualificados na toferkla comarca; revogadas as dispo
sições em contra!'io. 

Capital Federal, 13 de julho de l8c•3, 5o da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1477- DE 13 DE JULHO DE 1893 

Fixa definitivamente o maximo do capital garantido para o prolong111Uento 
da Estrada de Ferro da Com panbia Tra>n-roa<l <le Na:atetll. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil 
resolve fixar definitivamente em 1.890:000$ o maximo do 
capital gat'antidu pelo decreto n. 10.125 do 15 de1'dezembro"de 
1888 para o prolongamento 1la estt'ada de forro da Companhia 
Tmm-1·oad de Na;;areth, desde a vilia de Santo Antonio de 
Jeslls até a da Amargosa, no E~tado da Bahia. 

O c<finistro •le Estado dos Negocies da Industria,~ Viação e 
Obras Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5• da Repnhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Souza. 
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DECRETO N. 1478- DE 24 DE JULHO DE 1893 

Crea mais um batalhão de infantaria d<J serviço nctivo e outro dn reserva de 

guardas nncionaes un comarca de Igual•), no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente dn. Republicn. dos Estados UnHos do Brazil 
respl v e decretar : 

Artigo unico. Fic~m creados na comarca de Iguatü, no 
Estado do Ceara, mais um b'ttalhão de infantaria tlo serviço 
activo, COIIJ quatro companhias e a designação de 121 •, e outro da 
reserva, com ig-ual num ·ro de companhias e a designação de 
44•, os I]Uaes serão organisarios com os g-uardas n<>cionaes qua
lificados nos districtos da refe!'ith comarca; re\·ogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 24 de julho de 1893, 5• tia Republicn. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 14i9- l>E 24 DE JULHO DE 1893 

Cre:1. :1:\ r.nnuu·rn. de Cn.etel~~. no F.sbch ela Bahi:t, nw.i~ n~n l1atnlhão de 
illf:tHbri~l dr• gliilt'd;J-.: naciqr:~e~. 

O Vico-Preshlent•" da Repnhlica dos E,;ttttlos lJnitl•lS rlo Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Caeteté, no Estado 
da B.lltia, mais um batalhão tle infantaria de guardas nacionaes 
do seniço activo, com quatro cnmpanhias e a designação de 
145", o qual serit orgê'ni:;ado com o:; gua1·das qualiticados nos 
districtos da mesma comarca ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 24 de julho de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernrmdo Lobo. 
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DECRETO N. 1480 - DE 24 DI!: JULHO DE 1893 

Crea mais um bat<tlhào de infau~~ia de guardas nacionaes na comarca de 
Monte Alto, uo Estado da Bahia. 

o Vice-PresiLlente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Monte Alto, no Es
tado da Bahia, mais urn batalhão de inflmtaria de guardas na
cionaes do serviço activo, com quatro companhias e a designação 
de 144•, o qual será organisado com os guardas qualitic;tdos uos 
districtos d[\, mesma comarca; revogadas as Jispo~ições em con
trario. 

Capital Federal, 24 de julho de 1893, 5o da RepulJlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1481 - DE 24 DE JULHO DE 1893 

Crea um regimento cle cavallaria e um batalhã·> da reserva de g-uardas na.cinnaes 
n~ comarc:1 da Bon. Vist:J. do Tt·emedal, no Estado de Minas Geracs. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Ficam crearlos na comarcct da Boa-\"ish do Tre
medal, no Estado dtJ Minas Gerae:>, um regimento de cavallaria, 
com quatro e:>rtuadrõtJ:> e a designaçãt> de 6!•, e um batalhão da 
reserva, com igual numero de companhbs e a denominação !le 
1!5•, os quaes se organisar·ão com us guardas nacionaes quali
ficados na referida comarca ; revogadas as disposições em con
trario. 

Capital Federal, 24 de julho de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1482 - DE 24 DE JULHO DE 1893 

Appr<lVtt o regulniJlcnto para as Facnl•iados do Medicina da Repnblica. 

O Vice-Presidente dtt B.epublica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da attrilmição que lhe faculta o n. lll do art. 3" da lei 
n. 26 de 30 do dezembro de 1891 e de accordo com o Codigo das 
disposiç.ões commnns ás instituições de ensino superior que baixou 
com o decreto n. 1159 de 3 de dezembro •.le 1892, resolve 
approvar, pam as Faculdades de Medicina da Republica, o regu
lamento que a este acompanha, assig-nado pelo Ministro de Estado 
Dr. Fernando Lobo. 

Capital Federal, 24 do julho de 1803, 5" da Republica. 

l<'I.ORIANO PEIXOTO. 

Femando Lobo. 

Regulamento das Faculdades de Medicina e de 
Pharmacia dos Estados Unidos do Brazil 

CAPITULO I 

CONSTITUIÇÃO DAS FACULDADES E SEUS FINS 

Art. 1." As Faculdades de Medicina e de Pharmacia serão regidas 
pelo presente regulamento especial, complementar do Codigo das 
disposições comnmns ás instituições de ensino superior depen
dentes do Ministerio da JustiÇ'a c Negocios Interiores, approvado 
pelo decreto n. 115U de :3 de 1 lezel'!l bro de l 892. 

Art. 2.• Toem por lim principal ensinar a me:licina em todos os 
seus ramos e a pharmacia, dando-lhes o maior desenvolvi
mento. 

Art. 3.0 E' de sua exclusiva competeucia: 
§ I.• Conferir diplomas de doutor em medicina. 
§ 2.• Conferir diplomas de pharm:tceutico. 
§ :~.·Conferir titulos de parteira. 
!'i 4.° Conferir• títulos de cirurgião-dentista. 
§ 5. 0 Examinar os protissiorwes !'ormados por institnif,!ÕOS eon

gene!·es, afim de s•·r-lhes permittido o exercício no paiz, d•) con
formitlade com os respectivo~ títulos. 

Art. 4.n Sobre todas ns questões que dizem respeito ao ensino 
medico, na orlJita de suas attribuições, a ao reconhecimento de 
habilitações, tanto para o magisterio, como para o exercício pro
fissional, as Faculdades decidem com plena autonomia. 
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Art. 5.° Cada Faculdade, designada pelo nome da cidade em 
que tem sua séde, será regida pelo director e pela congregação. 

Art. 6~· Em cada Faculdade haverá os seguintes cursos: 
§ 1.0 O de sciencias medicas e cirurgicas. 
§ 2. o O de pharmacia. 
§ 3.• O de obstetrícia. 
§ 4.• O de odontologia. 

CAPITULO 11 

ORGANISAÇÃO DOCENTE, PESSOAL E l\IATEIUAL 

Art. 7.0 Em cada Faculdade haverit as seguintes cadeiras, 
cujo ensino estará a cargo de 29 lentes cathedraticos: 

I.• Physica medica. 
2.• Chimica inorga,nica medica. 
3." Chimica organica e biologica. 
4." Chimica analytica e toxicologica. 
5."' Botauica e zoologia medicas. 
6." Materia medica, pbarmacologia e arte de formular. 
7." Anatomia descriptiva. 
8." Anatomia medico-cirurgica. 
9.• Histologia. 

lO.• Physiol•lgia. 
JI.a Anatomia e physiologia pathologicas. 
12.• Pathologia geral. 
13." Obstetrícia. 
14.• Pathologia cirurgica. 
15.• Pathologia medica. 
16.• Operações e apparelhos. 
17.• Therapeutica: 
18.• Hygiene. 
19.• Medicina legal. 
20." Clínica propedeutica. 
21.• Clínica cirll!·gica (I• cadeira). 
22.• Clinica cil'urgica (2• cadeira). 
23." Clínica medica (!a cadeira). 
24 ... Clinic;t medica (2• cadeira). 
25." Clínica obstetrica e gynecologica. 
26." Clínica pediatrica. 
27." Clínica ophthalmologica. 
~8.• Clinica dermatologica e syphiligraphica. 
29.• Clínica psychiatrica e de molestias nervosas. 
Art. 8.• As disciplinas, a que se refere o artigo prectJdente, 

soriío classificadas da maneira seguinte: 

1°- Sciencias physicas e natttmes 

Physica medica. 
Chimica inorganica medica. 
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Chimica organica e biologica. 
Chimica analytica e toxicologica. 
Botanica e zoologia medicêtS. 
Materht medica e pharmacologia. 

2°- Scicncias q11e se r•Jf.'I"Cm á estatica e dynamica do homem em 
cshdo hygido 

,\natomia rlesel'iptiva. 
Hi:;tologia. 
Phy,;iulogi<~. 

3o- Scicnci•ts qtw se referem d cstrtlica e dynamica do homem em 
estado tiiOt'Úido 

Pathologht cirurgica. 
Pathologia medica. 
Anatomia e physiologia pathologicas. 
Operações e apparelhos. 
Ther<~ peutica. 
Patholugia geral. 
Clínica pl'opedeutica. 
Cliuica c i !'Urgica. 
Cliniea medic,t. 
Clini•·a :Iynet.•olo!..dca. 
Clinka (l•~di:rtl'ic,l. 
CI inica nphtl1:~ Im,[ogica. 
Clinica der•tuatologic;t e syphiligr·aphica. 
Clini•·a p,;yehi:ltrk.t e de mole;;tia~ ne!'vosas. 

4° - S ,.;,·,teias fjltl! SI! rci'en!tit •i estatica e rlyna~<tica do homem, 
em e.,·twlo h!tgirlo c em estf1rlo morbido 

n~·gicnr•. 
l\le ltcilm legal. 
Anatomia medico-cirurgica. 
Ohstetricia. 
Clinica oustetrica. 
Art. 9. 0 Em c.v:b Faculdad:J havGrit 12 lentes substitutos, 

distribuídos pelas seguintes secções : 

ta s~cção 

J'!IY:-;,r>a lf1H !i1·;1. 

Chiruica iuorgauica mo.Iicfl. 
Chimica org~;~.nica e biologica. 
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Materia mmlica, pharmacologia e arte de formular. 
Chimica analytica e toxicologica. 
Hotanica o zoologia meuicas. 

,\natomia descriptiva. 
Histologia. 

aa secção 

Anatomia Illi~'lico-cirurgica. 

4a secção 

Physiologia. 
Anatomia e physiologia pathologicas. 
Pathologia g ;t·al. 

Medicim.t legal. 
Hygiene. 

Pathologia cirurgica. 
Operações e apparelhos. 
Clínica cirurgica. 

Pathologi<t medica. 
Therapcutica. 
Clinica pt·opcdentica. 
Clínica medica. 

O bstetrici<t. 

7• secçiio 

8• secção 

Clínica obstotrica e gynocologica. 

9" secção 

Clinica pediatrica. 

10" secção 

Clinica opltt!Jalmologica. 

11• secção 

Clínica dermatologica e syphiligraphica. 

12• secção 

Clínica psychiatrica e de molestias nervosas. 
Poder Executivo 1893 
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.\rt. 10. O ensino 11ratico das cadeiras especificadas 110 art. i• 
comprehende : - · 

§ 1.• O ensino rlas clinicas medica, cirurgica e oiJstetrica, o 
rla clínica properleutic:t e o das clínica,; especiaes, a saber: gyne
cologica, pediatri,~a. ophthalnwlogica, derm<~ tologica e syphili
gmphka, psychiatrie:t o t!c mnlcstias 1wrvosas. 

§ 2." ():; Clu·sos e h·ah;dhus pratico:; nas cadeit·as :t rtuc esti
verem lig<tdos osl:d.Joratol'io~ t!bcf'ituinntlo:; no art. l:J . 

. \rt. I i. Para o cHJ:.;[no c li Hico o Go,·omo dotará as Faculdades: 
§ I." lle um ltc,spit ti, qw~ s ~t':l Í!Jstal!atlo com to: lo;; os rerJUi

sitr•s hyg:ie:Jieos e olot<rdo do-; :qoct•!'ciço,unento:; redamatlos pelos 
prog·ress"~ do ensino, tendo r:ula l•ml•J, além dos :;erviços clini
co:;, sedontario u :unuulatorio, nrn g;thinote provido do materi<d 
Iwcessctrio it::; pe,;qnizas chiutic:Js. histologic,ts u IJactoriologicas, 
conforme as exigencias tle C<l<.ht ca,lnit·n. 

§ 2." Uo urna l\latornidacle par:t o ensino d<t clinica obstotrica 
e gynocologica. 

§ :;. " O ensino d:~ cadeira do clínica psychiatrit:a. c de moles tias 
nervosas, no Rio do Janeiro, S3l'á 1'oito no Ho~picio Nacional do 
Alionado3. 

Art. 12. Como auxiliares tlo ensino clinico terit cada Facul
dade : 

§ I . " Treze assisto11tes, •lnn torc,; em medicina, sendo dous para 
a •·adcim de clinica prop ·deulk<L e para cada cadoir:t de clinica 
cit•nrgic<t e um p<tt'a cad:t. nma das ontras ca1.blir:!s de clínica. 

§ 2." Vinte internos, alumno~ Htatriculados no curso do scien
cias medkas e cirurgic.ts, sendo rlous para cada cadeit•a. 

§ :~. · Cma parteira par•'· a clinicrt olJstotrica c gynecologica. 
Art. 13. Em c.1da F'aculrlade haverá os seguintes lahoratorios, 

tlestinarlo~ ;i, in~trucçiio pratic<t dos a!umnos matriculados, aos 
e~tudo:i e pesqnizas scien!ilicas dos cath•!tlt·aticos, substitutos e 
prcpa1 a•lorcs: 

I. o Ph v:;ic:t. 
2. o Chimic<t inorganic,t. 
:;,o Chimica organica o loiologica. 
4." Chimica analytic.t e toxiculogica. 
5. o Botanic<t e zoologia. 
G.• Pliarmacologia. 
7 .• Anatomi:t descripti 1·a. 
8. • Anatomia modico-cirnr~"ica. 
9.• Histologia. ' 

10. o Physiologh. 
11. 0 .\natornia p:ühologica. 
12.• OIJet·açõese apparelhos. 
13." T JCrapeutic,t. 
14." Hygie:te. 
15. o :'l!edicina legal. 
ll'o." Odontologia. 

Art. 14. Pae<t auxiliar o ensino pt'<tlico, q1tet· na parb rela
tiva as rlemonstr;~ções e experiencias •los cursos, quer nos tra-
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balhos dos laLor,ttorios, terá cada Faculdade 17 preparadore;;, 
sendo um para cada uma das cadeiras a que estão ligados os 
laboratorios de que trata o artigo pr·ecedeute, á excepção 
da cadeir·a de anatomia descriptiva, que terá dous preptradores. 

Art. 15. Cada Faculdade tet•á um museo armtolllico, cujas 
secções deverão comprehender as collecçõe:; nece:>~arias a in
strucção dos alumnos, e cuja direcção será contiarla a um pro
fissional, doutor em medicina, que serit tambnru o chefe dos 
trabalhos anatomicos. 

Art. 16. Além do preparador do laboratorio de otlontologia, 
haverá outro pr·ot1ssional que terit a seu cat·g-o o ensino da;; 
materict:; especilicadas no art. 34. 

CAPITULO Ill 

CGRSOS DAS FACULDADES 

SECÇ;\O I 

CUitSil DE :>CIE~C!AS MEDICAS E C!IUJI:!OICAS 

Art. 17. As tmüerias do curso •.le ;;cioncins medicas c cit·m·
gicas serão ensinarias na seguinte seriaçilo : 

ia scrie 

Physica medica. 
Chimica inorganica merlica. 
Botanica e zoologia medicas. 
Anatomia descriptiva (l" parto). 

2a serie 

Anatomia descriptiva (2a parte). 
Histolog·ia. 
Chimica organica e biolog-ica. 
Physiologia (i" parte). ,_ 

Physiologia (2" parte). 
Pathologia gemi. 

3" seri · 

Anatomia c physiologia patholon·ieas. 
Chimica analytica c toxicologica~ 
Clinica properlentica. 
Clínica dermatologica e syphiligraphic,,, 
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4" serie 

l'athologia metlic;t. 
Pathologht cirurg-ica. 
Materia medica, pharmacolu~i:t e arte de fol'mular. 
C !in ica propedeu tica. 
Clínica <:Íl'Ul':{ÍCi~ ('2" cadoir;t). 
Clmic:l ••phthalmulogic:t. 

Opet•a•;ôus e appat· Jlhu.~ . 
. \na tom ia tur••li<:o-~i J'nt·,:i .. : L. 

Thet·apeuttca. · 
Clínica cirur;;-ka. ( \·' <:atleil"<'). 
Clinica medica (2" c:uletra). 
Clinie:L peJiatrica. 

ll yo·iene. 
l\IcSicina legal. 
Ohstett'icia. 
Clinica medica (l" c:ttlrJit•a) 
Clínica obstetric:t e gynecologiea. 
Clínica psychiatrica e de molestia,; net·vosa,;. 
Ad. IH. ,\" excepr;ão d:1s cadeira~ de chimica. :umlytica e to

:xkologica, de lllater:~t medica, pharnMcolo,zia e arte de !'ot·me!at·, 
de clínica;; especiae:;, a ;;abr,r : g~·necologica, pediatrica, oph
thnlrnologica, tlermat.ologica e syphili:_;Tapltica, psychiatrica o de 
molestias nervosas, c da de oh:;tetricia, as matt>rias do curso de 
scioncias medicas e :;irm·gicns constituirão ohjccto de seis scric::: 
do ex:tntes, pre~tado,., na oédc;tt :seg-uinte: 

Pltn;ica medica. 
Chlmica inorg-anica mediea. 
Hotanic;, o zoologia nwdicas. 

2•,serie 

Anaiomia tlc;;cr·iptiv:t (~stndo completo). 
Histologia. 
Chimica organica c lliologic<~. 

l'hy;;íulur;üt (estudo eumplotu). 
Pathologra geral. 
Anatomia e physiologia pathologicas. 
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Pathologia medica. 
Pathologia cirurgica. 

4a serie 

5a. sPrio 

l" p:1.rte- Operações e nppnrelhos. 
Anatomia medico-cirurgica. 
Therapeutica. 
2a. parte- Clinica cirurgica. 
Clínica propedeutica. 

1• parte- Hygiene. 
Medicina legal. 
2" parte- Clínica medica. 
Clínica obstetrica. 

485 

Art. 19. Os alumnos approvado;; suceessivamente nas ma
terias do curso de sciencias medicas e cirurgicas, comprehendidas 
no artigo precedente, deverão, como ultima prova de habilita~·ão, 
corllplementar da sexta serie, apresentar thes'ls impressas, afim 
de serem tlefendidas de conformidade com o disposto nos 
al'ts. 164 a 182 deste regulamento. 

Art. 20. Aos alumnos que tiverem sido approvados em •leresa 
rle theses será conferido o gráo de doutor em medicina. 

SECÇÃO 11 

CURSO DE PHARliiACIA 

Art. 21. O cur~o de phnrmacia comprehon•fcwá ns cndt~iras 
seguintes : 

1." Physica. 
2.• Chimica iuorganica. 
:-J.• Chimic:1 o!'ganica e hiologica. 
4.• Chimica analytir.'t e toxicologic.t. 
5.• Botanica e zoologia. 
6.a Pr•olegomenos de therapeutica.. 
7.• Mater·ia medica, plmrmacologia e pharmacin. pratica. 

Art. 22. As mntr!rias tleste cnrso seriio lercionatbs 11:1 se
g-uinte seriaçã" : 

Phvsica. 
chimica inorg:nlica. 
Betanica. 
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Chimic;L ot'ganica e hiologica. 
Zooloa-ia. 
l'hari1wPologia (I' pnrt.,). 

l'hat·marologia (2' parte). 
Chimica :;nalytica e toxieologica.. 
l'rolr'gotnenos rle therapcutic:t. 
Art. 2:L o ensino •los tas tU:t te !'ias set'iL dado em commum com 

o ,Jo cnr~o •lo scion~ias morlicas <) cirnrgicas, quer nas aulas 
t!touric:l", 'tncr nos t'Ur~o.-; pt•aticos, s:llvo as seguintes alte
t·nçi)t_):-; : 

::: 1." o Cill':iO de zoologia. dn 2' soric seriL feito pelo substi
tuto rl:1 2" secç:"io 1lnrante os tre:> primeit·os mezes do anno 
ledh·u, e111 prnlecç0es que terão lagar em rlias alternados, e 
ex•~:·cidos pt·aticos uma vez por ~emana. 

§ 2." o curso de chimica biologic1L 1la 2a serie será feito pelo 
,niJsti lnto da I" secção durante os tres mezes fJUO succederem ao 
pr·nzo tnarc;ulo no paragrapho anterior, em prolecções que terão 
logat' em •lias alternados, o oxot'dr-ios pt·aticos duas vozes por 
semana. 

§ :3." o substituto r.h 2• sceção, tlepoi:> de terminar o curso 
do zoolngia, deverá, em uma liç-ão pratica hehdomadaria, exer
citar os alumnos da 2" serie na cla'Ssiticação dos vegetae~ e re-
conhecimento das planta~ moc!icinaes vivas. · 

Art. ~·1. Os alumnos da 2• serie deverão entregar-se, durante 
todo o :lllno lectivo, a trabalhos praticos no laboratorio d•3 phar
macin, e a estudos de chimica concernentes a preparação dos 
medic,tmentos inorganicos, a vcri!icação de suas impurezas e 
l':tlsilicaçoe~. e aos pt·o~cssos de puritic:1ção; estes trabalhos serão 
exnentndo~ soh a dirocç·ão do pt'opat·atlot· do lahoratorio 1le 
pliarmacologia. 

1\•·t. 25. Os almnnos tl:t 3• serie, durante o tempo em que, no 
re~pcetiYo curso, occnpar-se o lente com o ensino da parte da 
pharlll:H'Oiogia JlCI'tC!lCC!lte U 2a ~Crio, farão, 110 !alJoratorio de 
pltarmacia ~;oh as vistas do preparador, exercícios sobro o avia
monto de lormulas merlicamentosas, prescriptas pelos alumnos 
tio ~~nrso medicr., fJUC, desta sorte, se habilitarão na nl'to tio 
l'ormul:lt'. 

1\rt. 2G. Nos trabalhos relativos á parte d:t pharmacologia 
p·~t·tcnceute :t 3a serie, os alumnos desta serie farão ensa.ios sobre 
a l'<•t·Hieação da pureza e dosagem dos productos organicos, e 
rl:ls drog-a~ 11 Jli'O(lfll';lÇÕeS pharmaceuticas . 

. \l't. '.!7. As 111<tlerias rio cm·:;o pharmaceutico se1~"io ohjecto 
do tt·,·~ ~··t·ies de exames, os quaes serão prestados na mesma 
(miem especilicarl:t no art. :!2. 

1\rt. '.!i:l. Além destas sories tio exames, haverá, a titulo de 
pt•ova pt·atic:L de hahilitação profissionnl, complementar da 3a 
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serie, um exame de pharmacia, que versarh solJre a phnrmncia 
em geral e questões relativas a enS<tios sobre a pur·esa e dosagem 
das drogas medicinaes e sua;; prep<trações pharmaceuticas. 

Art. 29. Aos alumno,; q11e houverem si•lo approva•los em to
das as mater·ia~ deste curso ser:'t ~onr·ri•lo o titnlo de phal'tlm
ceutico. 

CURSO DB OBSTETRICJA 

Art. 30. O curso de obstetrícia comprehenrleril. a.~ seguintes 
ma terias, qne serão objecto de 1luas series de exames, a ~aber : 

la serie 

Anatomia, descriptiva e me,lico-cirur;:.!'icn, da bacia e ,Jos or
gãos genito-ourinarios dn. mulher, a cargo do substituto ola 3" 
secção. 

Obstetricin, a cargo •lo catherlralico respectivo. 

Clínica obstetrica, limitada a pratictt do parto natural e á 
pequena intel'venção obstetrica, a ·~argo do respectivo ea the
rlratico. 

Art. 31. A's alumnas que forem approvadas nas materias 
deste curso será conferido o titulo de parteira. 

SECÇÃO IV 

CVRSO DE ODONTOLOGIA 

Art. 32. O cnrw •le or!ontologia comprehen•lo as seguinte~ 
mataria~ : 

[,a Anatomia, de8criptiva e medico-cirurgica, da caheça, a 
cargo do suustituto da 3a secção ; 

2.a Histologia da bocc::t e seus annexos, n, cargo tio substituto 
da 3a secção ; 

3.a Pbysiologia dentaria, a cargo do substituto da 4" secçi\o; 
4.a Hygiene dentaria, a cargo do substituto da 5• sec~·ão; 
b." Pathologia dentaria ; 
6." Therapeutica dentarilt ; 
7 .• Clínica otlontologica, ; 
8." Prothese dentaria. 
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Art. :l3. nk cursos, a que se refere o artigo anterior, etrectuar
se-hão : T 

§ 1.0 O de anatomia, no primeiro mez do anno lectivo, 
em prelecções que terão Jogar em dias alternados, acompanha
das de •lemonstração, e f\Xereicios praticr•s nos rlia~ qne não fo
rem •le prelecção. 
~ 2.• O de hi,;tologia, no segundo mez do anuo l•,ctivo, do 

mesmo motlo estabelecido para o curso tle anatomia e,;pccial; 
~ :~.o O •le physiologia. no terceiro mez do anuo lectivo, em 

pt·ehcções, que serão feitas em dias alternados. 
§ 4." O de hygiene, no quarto me;r. •lo anno lcctivo, em pre

lec(,'ões, que SHrão t'nitas em dias ai ternados. 
§S." O:i de pathologia e therapeutica dentari:ts, •lnrnnte a 

primeira met:l'lc do armo leeth-o, em pPelecçõcs feitas c!1l dias 
alternados. 

§ ô." Os de clinica odontolog-ica c pmthese •hmtaria, diaria
m~>ute, par:•, os alumnos de amlms as StWies. 

Art. :JL O nnsino da proth.:se •lentaria ticwit a cargo do 
prep:~t·ador •lo laborator·io t!e orlontologi:t ; o da c!inica respe
etiva, ·~ hem assim o da. pathologia e therapeutica dentaria~, será 
incnrnhi•lo a outro prollssional, nomeado em vir·tn•le de concurso 

11 pot• indicaçiio nominal da congregação. 
Art. il5. As materias do cur~o tle odontologia serão •livitlidas 

em duas series de exames, a sn ber: 

An:ottomia, rlescriptiva e medico-cil'Urgica, da caheç;t. 
Histologia tb bocca e seus annexos. 
Ph~·siologia tlentaria. 
fl~·g·iene d•mlnria. 

!'nthologia •l•'ntaria. 
Therapeutica tlnn ta I'in. 
l'rrothese dent::tria. 
Clinica odontologica. 

Art. 36. Os exames destas m:t!el'ia~ scJ•ão prestados Jlüi'ante 
uma commissão assim composta: 

§ 1." Para a Ia scrie, dos suLstitutos •la 3", 4a e 5" srcçõe~ 
~,,IJ 't presidencia do mais nntigo ern exercício. ' 
~ 2.'' Para a 2a S'!rie, do substituto mais antigo dentre os que 

for•nt1lm a commissão pr•ecedente e dos protis;;ionie~ r~IW:l.I'!'CZ:tdos 
do (•:,~ino ~~a cli_oica e da r~riJth·~sr• thntarias, cn•no ex:unin:tdores, 
,;:1b a JII'l!'tdencra do sul,strtuto. 

Art: :n. Aos a! um nos que forc1n :lpprovarlos nm t .. r~:H;; as 
matt'rns rio curso ri<J o•.lnnt••lozi:o ser:·t con!lod•L•, o titulo de 
eirnrg-ião-rlentista. ' 
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CAPITULO IV 

DOS AUXILIARES DO ENSINO 

SECÇ10 I 

DO>l PREPARADORES 

Art. 38. Os preparadores serão nomeados por decreto do r; o
verno, mediante concurso e indicaÇ>ão nominal da cong-t·e
gação. 

Art. 39. A funcção dos preparadores é vitalícia, salvo os ca~ns 
seg-uintes : 

§ }.o Falta de cumprimento dos deveres a seu carg-o, ou outra 
circumstancht <?Special, allegada pelo cathedratico e julgada, a pós 
inquerito, peL1 congt·egação, que levará o facto ao conhecimento 
do Governo. 

§ 2. 0 Não entrar em exercício dentro do prazo de dois mezes, a 
contar da data. de sua nomeação, deixando de jnstiticar-,:o per
:uJte o Governo; neste caso, a nomeação ser:'t consirlerada do 
nenhum elfeito. 

§ :~. 0 Ausen·~ia da séde da Faculdade, durante o anno lecth·o, 
por mais do oito dias, sem licença do Govemo. 

§ 4." Faltas por mais de 30 dias sem ju,;tificaçfio pemnte o 
rlirector. 

Art. 40. Ans preparadores que provarem invalidez será con
cedida apos:entadoria, nos termos das disposições do Codigo do 
ensino superiot·. 

Art. 41. Ao; logares de preparadores das cadeiras de scien
cias physicas e naturaes poderào concorrer, além dos doutores 
em medicina, os bachareis em pharmaci:t e os pharmaceuticos 
diplomados pelas Escolas Federaes, e aos logares do laboratorio 
rln odontologia, os cirurgiões-dentistas devidamente habilitados. 

Art. 42. Nn impedimento dos preparadores, ou em caso de 
vaga, o director designará quem deva preencher interinamente 
estes logares, tendo sempre preferencia algum rlos preparadores 
de otltt•as cadeit•as :t qualquer profissional extranho its Facul
dades. 

Art. 43. Aos preparadores incumbe: 
§ 1.° Comp:trecer diariamente no lauoratorio antes ria hora 

das aulas, atirn de dispôr, segundo as rleterminaçõe,;; dos lentes, 
tudo quanto tiJr necessario para as demonstrações e exercícios 
pra.ticos. 

§ 2." Demot•·t r-so no laboratol'io o tempo preciso para o cabal 
desempenho ri ·s trahrtlho:> a seu cargo. 

§ 3.0 AssbtlJ' á~ aulas theot•icas e· fll':tticas. realisando as rl ·~
monstr:tções experiment;~es determinadas pelo lente. 

~ 4." Di~pÔP tot•lo quanto lhes J'or dotePminado p:u·a as investi
gações do cn IIH~dmtico, ou seu suhstitnto, e ••xocnta.r o~ tral,alhos 
J.ll'aticos que lhes forem designado~. 
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§ 5.• Exercitar os alnmnos no manejo tios apparelhos c in
strumentos, guiai-os nos exercicios praticos, segundo as in~tru
cções tio lente, e tlscalisar os trabalhes que os alumnos ti verem 
•lo executar, por ordem tio lente, no respectivo laboratorio. 

§ 6.• Fiscalisar com todo o r.:Jlo a conservação dos iustru
méntos c apparelho.-;, sendo obrigados :• substituir os que ~n 
inutilisarem por negligencia ou el't'o de olllcio. 

Art. 44. Além dos deveres co1umuns a todos os prcpnrwlot·cs, 
os <las cadeiras de anatomi:t terão por obrigação : 

§ I.• Auxiliar o chefe dos trah:dhos :matomicos na execução 
•los processos applicados à conservação dos cada veres. 

§ 2." E\:ecutar as preparações anatomieas para as demonstra
ções nos cursos, e dirigir os exercidos tle diss,~cção feitos JH~los 
alumnos. 

§ 3." Preparar peças dig-n!1S •le serem conset'Vcldas para estudo 
no museo anatomico das Faculdades, g-uiando os alumnos de ma
neira a hahilibl-os a f,•zer prepill·açiies que possam ter aquelle 
destino. 

Art. 45. O prtlpar:vlor tlo laltoratorio de anatomia patl:olo
gica será tambem obriga•lo a praticar as autopshls dos cada veres 
pertencentes :"1s clini•'<lS <h Facnlda:.le, clmmawlo por turmas os 
alumnos que deverão auxili.\1-o, e registrando em livro especial 
as alterações reveladas pela necrop.,;ia e outras notas explicativas 
que possam servir para esclarecer os diagnosticas, remettendo 
de tudo cópia authenticr. aos lente~ de clínica, em cujo serviço se 
houver dado o obito. 

Art. 46. Os prepararlores manriarfio fazer pelos conservadoi'CS, 
em um livro rubrieatlo pelo director, unm relação de todos os 
objectos pertencentes :10 laboratorio, e, em outro livro tambem 
rubricado, escreverão os pedillos, declarando no talão respecti\'O 
a data da entrada e mandando lançai-os no livro respectivo. 

Art. 47. Os preparadores manrlarão fazer p .. >Jos conserv:\tlorcs 
uma relação dos ol\jectos fJUe ss inutilisarem, a qual será por 
clles assignada e apl'esentada pAio lnnte ao rli!'eetor, atim de IJUC 
este mande inutilisal-ns, ordenawlo a vend[l. darjltelles que ninda 
tiverem algum valor. 

Art. 48. o~ prepar.vlores niio poderão entJ·eter cursos livres 
remunerados, sen•lo-lhe~, torlavia, permittido, no interesse •lo 
ensino e a titulo de repetição, dar explicações dos tr·abalhos 
praticas, segundo o progTnilllll<t ela cadeira, sem pl'< •juizo tios 
deveres a seu cargo e da regulal'iolatle do serviço. 

Art. 49. Os prepar,•dores nssi::mat·ão a sua presen\n nas ca
dernetas das aulas. 

SECÇÃO Il 

!>OS AS:'!ISPENTES TlE CLINICA 

Art. GO. Os assistentes tle elinica, a que se refere o § JO 
do art. 12, serão nomearlos pelo •liroctor, precedendo proposta 
do cathedratico, e, na qualidarlo de auxiliares da confiança 
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immeuiata deste ultimo, serão conservados emquanto bem 
servirem. 

Art. 51. Aos assistentes de clinica incumbe: 
§ 1.• Comparecer nas enfermarias antes da hora das aulas, 

afim de tomarem conhecimento de qualquer o~urrencia sobre
vinda no serviço e levai-a ao conhecimento do cathedratico. 

§ 2." Exercer, na ausencitt do lente,'' policia nas enfermarias, 
velando sobre o comportamento dos alumnos e participaiHlo-lho 
r]ualquer acto de iufracção d<t disciplina. 

§ 3.• Dividir os leitos das enfermarias entre os alumnos aos 
quaes adextrarão no exame dos doentes, guiando-os nas pesquizas 
e explorações necessarins, fazendo-os tomar notas e ensinando
lhes a redigir convenientemente as observações clinicas. 

§ 4." Registrar minuciosamente em livro da enfermaria, que 
estará soL sua guarda, as observações de todos os casos que 
tiverem servido para o ensino clinico; neste serviço serão au
xiliados pelos internos. 

§ 5." Inscrever no registro de observações as considerações 
importantes que forem suscitadas, mencionanrlo systematic t
mente as p:<rticularidades de cada caso morbido. 

§ 6. • Proceder a exame e analyse dos líquidos organicos que, 
por ordem do lente, forem recolhidos dos enfermos. 

§ 7. o Assistir ás visitas e lições do lente, prescrevendo, na 
ausencia deste, a medicação adequada. 

§ 8.• Fazer com que as prescripções do lente sejam rigoros~
mente cumpridas pelos internos e que estes escrevam o receitua
rio e tomem nota das curvas thermometricas e sphygmographi
cas e de tudo o mais que deva servir para, as observações do 
lente, as quaes serão redigidas definitivamente pelos assistentes. 

§ 9. o Ajudar as operações cirurgicas, podendo praticar as que 
forem de urgencia, na ausencia do lente ou por sua determJua
ção ; praticar os curativos designados pelo lente, applicar os ap
pnrelhos com o auxilio dos internos. 

§ 10. Dirigir a applicação dos apparelhos e os curativos de 
qne forem encarregados os internos e alumnos, seguindo em tudo 
as instrucções rlo lente. 

§ ll. Assistit• :ts autopsias com os internos o os alnmnos por 
elles clesi.~nados, e prepnrar as peças patholog-icas que devem 
ser apresentarias aos ~tlunmos pelu lente no intuito ue comhin,,r 
as lesões cad~woricas com os phenomenos observados durante :t 
vida, cumprindo-lhes, outrosim, restituil-:~s ao preparador do 
laboratorio de anatomia pathologica, para serem conservadas no 
museo, si forem dignas de nota. 

§ 12. Organisar com os internos a estatística do serviço cli
nico a seu cargo, com especial menção dos metltodos e agenteft 
tberapeuticos empregados, devendo estas estatísticas ser pu
blicadas na Revist;\ dos cursos da Faculdade. 

§ l:t Compat•eccr :1 tarde nas enfermarias, acompanhados dos 
internos, afim de observarem si as prescripções foram cumpridas, 
e prestarem cuidados aos enfermos que tiverem entraclo durante 
sua ausencia. 
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§ 14. Pas$ar a visita aos enfet•mos, quando faltar o l~nte, ao 
qual, todavi~. não poder:ío strbstituir como membr·os tio m~t
gisterio. · 

~ 15. Conservar em perfeito csbttlo o arsenal cirurgico per
tencente :·t Fncultlade ,, os appa1·elhos rlestin:ulosaos estudos 
clínicos. 

SECÇ:\0 lTI 

DOS IXTER'IIlS l>E CLINICA 

Art. :J2. Os internos tle clinica serão nomeado; pelo •lirector, 
soh propost:t do cathetlratico, dentm os alnmno;;: matriculados 
qno tenham ~ido appt•ovados n:~s mat•Jeias rh :!a serio 1ln curso 
medico. 

c\rt. 5::l. Sua funcção dm·at·á emquanto servirem a contento 
elo cathed!'atico, e seu exercício tel'minará ao prestarem a defesa 
de the~cs . 

• \rt. S-L Aos intemos de clínica incumlYJ : 
§ !." Comparecer nas enfermarias antes ria chegada do lente 

e desPmpenhar as incumhencias que lhes forem affectas por 
este e pelo assistente, aos quae~ são sulJ.:>rdinados. 

§ 2.• \'isitar, á tarde, as enfermarias, •lesempenhando as or
dens que lhes tivere111 sido d:11la,; 11:1 Yisita da manhã pelo lente e 
pelo as~btentc. 
~ ::l." Fazer :1 vi·~ilia aos opm·ados, acJHlinrln a qualqneJ' hnra 

t]:t llnif;• :'lS IIC"lll'l'n!II'Í:ts Sllfl •J'I"!•IJÍ()JlkS. 

SECq_\n 1\" 

DA P.\ I~TEIIlA 

,\rt. G!l. Como auxiliar •I•) fl()l'\'iço 1!:1 i\IatPrnid~ulo, ltavorà 
uma p:u·tdra, dcvi•lamentn lw hilitada, a qual se1·:t nomeada 
pnl" dit'<'t~tllJ', preccd••n•ln prnpo~ta d•• cathodmtieo. 

P:l!'.>!-'T:tpho unino .. \' partciJ'.I. 1:nnqwe ox•~<~ntaJ' os :-;,~I'I'Í<,:o' 
p1·of1~sh>nans fJilO lhe ·r.,r(•ltl •loteJ·minado.-; pdo lonto " JWio as
sistente de clínica obstetri,:a e gynccologic:t. 
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SECÇÃO V 

DO CHEn; DOS TRABALHOS ANATOMICOS 

Art. 56. I<:m catht Faculdade haverá um chefe th; tt·aLalhns 
anatomicos, que serit tambem o director do museo anatomico, 
nomeado por decreto do Governo, sob indicat,;ão nominal 1la con-
gregação, me1liante concurso. . 

Art. 57. Cumpre ao chefe dos trabalhos anatormcos : 
!'i 1. o Distribuir os cada veres de modo que sirvam para as pi'•)

parações dos diversos cursos de anatomia, e para os exereicio,.; do 
1lissecção feitoc pelos alumnos sob sua ftscaliS;lção. 

§ 2." Pôr em pratica, auxiliado pelos pt·eparadores •.le ;mato
mia, os processos mai_s efficazes pa~a a conserva~o !los cada
veres, ati11t de que seJU.m estes diJVIdamente apt•ovettadl)s. 

§ 3. o Preparar e consermr as collecções necessaria;; á instru
cção pratica dos alumnos, cumprindo-lhe recolher e classificar 
as peças que forem depositadas no museo. 

§ 4." Reparar, ou mand;w reparar, o,.; modelos qne tiverem 
alguma deterioração. 

§ 5. o Preparar e colleccionar peças <tnatomícas e :vmtonto
pathologicas afim de augmentm· o cabedal do ensino Jll'atico. 

§ G. o Habilitar os alumnos na pecparaçilo de peças Jignas do 
ligurarem no museo. 

§ 7. • Organisar o catalogo especificado Lias diveesas collecções 
que compomn o musrJo, ncompanhado tle uma noticia sobre os 
casos pi!thologicos e de todas as informações e explica.;ões tJne 
possam ser de utilidade para o estudo destaH collect;ões. 

Art. 58. O mu~eo se comporá, além das peças natura(:S collcc
cionadas pelo chefe dos trabalhos anatomicos e pelos prepara
dores das respectivas eadeiras, das que, v~ndo sido executadas 
pelos alumnos, forem pelos lentes de anatomia julgadas dignas 
•lesse destino. 

Art. 59. Conterá tam!Jem o museo collecções de peças ana
tomicas e anatomo-pathologicas artiticiaes, modeladas em cera 
ou outra su!Jstancitt apropriada, es•1ueletos e quaesquer outros 
objectos que possam ::;ervir para os estudos praticos dos alnmnos 
e 1lemonstrações nos cursos, e principalmente para o ensino das 
c<,deiras de anatomia, obstetrícia, meuicina legal e das clinicas. 

Art. 60. O C>ttalogo, de que trata o§ 7° do art. 57, devera 
ser publicado, quando assim o entender o director da Faculdade. 

Art. 61. Nenhuma peça, ou preparação, podera ser retirada 
do museo sem autorisação expressa do director da Faculdade, 
salvo para as demonstrações nas aulas, devendo neste caso <t 
requisição ser feita, por escripto, pelo lente, que será respon
savel peta sua restituição opportuna. 

Art. 62. O chefe dos trabalhos anatomicos é subordinado ao 
director e aos lentes das cadeiras de anatomia, no que diz 
respeito, quanto a estes ultimos, á superintendencia dos traba
lhos anatomicos. 



CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS CONCURSOS 

SECÇÃO l 

CONCURSOS PARA OS T.OGAltE,; DE SUIJSTlTUTOS 

Art. 63. O prazo concedido ao,; candidatos par-a a prova 
esc!'ipta será de quatro hora~. 

Art. 64. Os pontos para a prove~ pratica, em nuUJero de dez 
para cada cadeira, serão or;.;anisado,; no mesmo rlia da prova por 
uma commissão composta dos catlt:Jdraticos da secção, que os 
submetterit á approvação da Faculdade, seguindo-se no sorteio 
do ponto o mesmo processo das provas oral e esct•ipta, sttlvo a 
reserva prevista no artigo seguinte. 

Paragrapho unico. A mesma conunissão apresentara. um re
latorio sobro o valor da prova pratica, o qual será lido no dia 
da leitura da prova escripta, antes do julgamento. 

At·t. 65. No primeiro dia. util depois da prova oral, os can
didr1tos farão immediatamente, pela ordem da inscripção, a prova 
pmtic<t que lhes ti ver cabido por sorte, não podendo os suiJse
quentes a,ssistir as prova:; tlos anteriores nem conhecer o enun
ciado do ponto8orteaclosinão 110 momento de prestarem a prova. 

Art. ü6. O tempo para a prova pratic:1 ~erá marcado pela 
congregação, tendo o candidato, quanto á de clínica, vinte mi
nutos para o exame do doente e meia hora no maximo pam a 
exposiçlí.o oral. 

Art. G7. Si houver mais tle trr~s camlirlatos, setã·l divididos em 
duas ou mais turmas, de mod J que a cada uma se,ja apresentado 
enfermo differente, ctuc cada concurren te examinará sep:u·ada
mente, ~egundo a ordem c.la inscripção. 

Art. 68. Em papel rubricado pelo clirectur da Faculdade· Ol3 
concurt·entes poderão expôr os proces:>os e meios empregados 
para a resolução das questões technicas que lhes couberam por 
sorte, bem como o resumo da. observação feit« no doeu te, ou as 
alterações que encoutramm na autopsia. 

Ctula c:mdiclato terá vinte minutos, no maximo, para explic,u· e 
justitiear as suas preparações e an:tlyses, e os processos ele qne 
se tiver servido na prova technic<t. 

SECÇÃO il 

GO'<C!Jit~OS PARA OS LOGAltE~ DE PREPAltADORF.S 

,\rt. G!t. Serão admittirlos á inscripr,;ão pttm o concurso ao:s 
logat·es lle preparadores : 

§ \." Os doutores em metliciua. 
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§ 2.o os pharmaceuticos, nas cadeiras de sciencias physicas e 
naturaes. 

§ 3.o Os cimrgiões-dentistas, para o curso de odontologia. 
Art. 70. o prazo para a inscripção ser·á de tres mezes, come

çando tres dias depois de verificada a vaga e encerrando-S!) no 
ultimo dia do prazo ás 2 horas d~t tarde. 

Art. 71. O concurso será annunciado no Diario Of{icial e na 
folha official da séde da Faculdade, devendo a pulJlicaçü.o do 
edital S"I' renovada e pelo mesmo modo repetida em cada um 
dos ultimos oito dias do prazo d<t inscripção. 

Art. 72. Si este prazo expirar durante as ferias, a inscripção 
conservar-se-1m allerttt nos tres primeiros dias utcis que se se
guirem ao termo dellas, proceuendo-se ao encermmeuto no ter
ceiro, às 2 hor·as da tarde. 

Art. 73. No caso de haver mais de uma vaga, 11 congregação 
resolvera qual a ordem em que devem ser postos os logares em 
concurso, começando o prazo da inscripçi'io do segundo a correr 
dous mezes depois da abertura da inscripção do primeiro, de sorte 
que haja um concurso especbl para cada vaga. 

Art. 74. No dia do encerramento da inscripção serão eleitos 
pela congregação cinco lentes cathedratico~, encarregados do for
mulm· os pontos sobro que deverão versar as provas. 

Art. 75. Nos concursos para os logares de preparadores serão 
observadas, em tudo quanto lhes SGj;t applicavel, as disposições 
e formalidade,; pre~cdptas para os concursos de substitutos, desde 
que não haja explícita disposição em contrario. 

Art. 76. As pl'ovas dos concurso:; pal'a os logares de prepa
radores set·ão em numero de tres, a saber: 

§ l.• Prova escriptD, sobre um ponto Svl'teado dentre vinte 
formulados pela commissão, dando-se aos candidatos o vrazo de 
tres horas para a sua dissertação. 

§ :!. " Prova or:tl, cujo tempo será de meia hora, sobre um 
ponto sorteado, com n.ntecedencia de 24 horas, dentre vinte for
mulados pela commisaão. 

§ 3. 0 Prova pratica, especial ao lalJoratorio affecto ao cargo, 
mal'cando a congeeg;jção o tempo que julgar· necessario para a 
execução rlo trab:dho. Para esta peova orgauisará a commissão 
uma list:t de lO pontos no mesmo dia em rp10 tiv •r logar a. 
prova. 

Art. 77. Todas as provas do concurso serão feitas perante a 
congregação. 

Art. 78. Em seguida á. leitura da prova eseripta proceder-se
ha á votação, devendo ser proposto ao Govemo o concurrente 
mais votado na qualificação por ordem de merecimento. 

Art. 79. No dia immodiato á leitura da prova oscriptn. c it 
votac;ií.o, o diroctor levará ao conlweimonto do Uovoruo o re
sultado do concurso, segundo :~ olecisão da Faculdade, cum
prindo-lhe informar quanto ao preenchimento da~ fotmalidades 
legaes. • 
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SECÇÃO Ili 

CONCURSO PARA O LOGAR DE CHEFE DOS TRABAT,HOS ANATOMICOS 

Art. 80. No concurso para o log<tr de chefe dos trabalhos ana
tomicos serão obsen·adas as seguinte,; dispotiições: 

§ 1." No acto d·.t inscripção deverão os C<tndidatos apresentar 
seus diplomas de dontot· em mcdicin •, ou as publicas-fórmas, c 
f)Haesquer titulos <rue comprovem sn:t idoneidade n moralidade. 
~ 2." O concurso será feito perante uma commb;ão composta 

rios c:tthedraticos ele anatomia descripti Vll, anatomia medko-cirm·
gica, an:ttomia pathologica, histolo~ia, clínica cirnrgic.'l c opera
ções, soh a presidencia do lento mais antigo em exercieio, ser
vindo de secretario o mais mudemo. 

§ 3.• O concurso constarà de Cinco provas praticas, feitas em 
dias successivos, na ordem seguinte: ta, anatomi ·. dcseriptiva; 
2•, anatomia medico-cirurgica; 3", anatomia path., 1ogica; 4•, his
tologia ; 5", operaçõe,;. Para a exeeuçiio dJstas pt•• lV<tS disporit o 
candidato do tempo que for marcado pela commi~,;ão. 

§ 4.• Apóz a execução de cada prova, o c.mdir.lato fará, em breve 
<lisscrtação, a exposição do processo seguido e a demonstração 
da preparação executada. 

§ 5." Terminadas as pt·ovas, serú apresentado á congregação 
um relntorio circumstanciado das occnrrencias havidas e do jul
gamento definitivo, procedendo-se em seguida à communicaç:lo 
ao Governo pelo director, f)Ue propot·it, de accordo com o resolvido 
pela congregação, o candidat() mai,; hahilita•lo. 

SECÇ.\0 IV 

CO:\"CUR~O DF. Cl.I:\"IC.\ Oll<J:\"TOLOGIC.\ 

.\rt. 81. No concut·so para o Jogar r.le protbsi<mal en..:arre
gado do ensino da clinica. odontologica obseevar-8e-lta. o pmcc~so 
indica•lo pam os concurso:~ aos log-are,; rle preparador. 

CAPITULO VI 

DOS EMPREGADOS DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

Art. 82. Além do secretario, sub-secretario, bibliotheeario, 
sub-bibliothecario e porteiro, haver•it, em cada. Facul•latle, o8 se
guintes empt·egados para o serviço administrativo: 

:{ amauuenses. 
R consnrvadores. 
5 bedeis. 
3 contínuos. 
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Art. 83. Compete :tos amanuenses fazer todo o trabalho de 
escripturação rJue lhes for determinado pelo secretario e pelo 
sub-secretario, cabendo ao mais antigo archivar os papeis, se
gundo as instrucções que receber. 

Art. 84. Aos conservadores incumbem os seguintes encargos : 
§ 1." Ter soh sua guarda e responsabilidade o material t(>ch

nico e scientitico dos laboratorios que lhes forem de::<i;.:nados pelo 
director, e cuidar com todo o zelo tia conservação rlos appa1·elhos, 
instrumentos c productos, quer durante o anuo lectivo, tJIIer no 
período das ferias. 

§ 2.• Fiscalisar o trabalho dos serventes, fazendo com que este~ 
tratem do asseio rio recinto, dos moveis e de totlos os objcctos 
utilisados nos cursos theoricos e pratico~. 

§ 3.• Verificar si, a hora competente, são fechadas as jancl\a,.; 
e portas do hboratorio, e entregar ao porteiro a chave <la porta 
principal da repartição a seu cargo. 

§ 4.0 Prevenir, opportunamente, o preparador ele twlo quanto 
possa ütltar ao laboratorio, afim de qne não seja JWej urlic:trlo o 
andamento regular dos trabalhos. 

§ 5.• Procede!', no fim rio anuo lectivo, a um inventario no ma
terial que lhe está contiado, apresentando-o ao leute, 1pte u rn
metterá. ao tlirector. 

§ 6.• Cumprir as determinações que receberem rlos lentes e <los 
preparadora$, aos quaes são immediatmnente subo!'dinado~. 

§ 7.0 Apresentar ao llirector dtt J<'acultlade, sou pena tle do
missão, pessott iclonea que os substitua, sob sua respon~ahi!idade, 
qu,wdo não puderem comparecer por motivo de mol!Jstia lwolon
gada ou de licença. 

§ 8. 0 Rcspousabilisar-se pelos objcctos 'JUS desapparecerem, 
quebrarem-se ou tleteriorar.~m-se fóra, das experi<mchts e prepa
rações dos cnr~os, e por todas ns perdas e damnos occorridos 110 
Jaboratorio, si mio for conhecido o seu autor. 

Art. 85. Aos bedeis compete manter o silencio n:ts salas <Jm 
que S<~ estiver· procedendo a algum acto escola!', e em suas l"'"xi
midades; exercct', em summa, a policia no I'ecinto 1la Faculdade. 

Art. 86. Ao 1Jcdel da bibliotheca, o qual fa1·a o olfieio de guarda 
do eclificio e de tudo quanto este contiver, eompc~te : 

§ 1.0 Attender aos leitores, inscreven1lo, em um livro espeeittl, 
os seus nome~ a par do:; pedidos. 

§ 2.• Auxiliar o sub-bibliotl1ecario no~ tmlmlhos do expe
diente. 

§ 3.° Fiscalisar as salas de leitura, no qtw será auxiliado p•~lo 
servente, impedindo o extravio e cstr·ago li<•s livros. 

§ 4.• Expedir, por· interme1lio •la s•wret;<l'!a, a COl't'<l~pondenei;l. 
da bihliotbec:t. 

Art. 87. Ans contínuos compete nutl'egal' os oillcios ·~ mais 
corresponrlencia concel'nentc ao expedient'-'· 

32 
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CAPITULO VII 

Ar·t. :;!R. E' livro o ingro.o;so 11o,; cursos theoricos a tt,l;,s as 
pessoas f]ne .se poeta rem conYeHientemente. . 

,\.rt. 89. fos l:tboratorios o iw:r·rsso ó pormittiuo exrl·.~i·m~ 
monte, its h -as d(·stinauas aos tral>alho;; praticos, aos al·•m•Jos 
matriculado, na sPrie rle materias a quo estiverem lig~ ·• 1s os 
mesrno5 labo•·atoriJS e àquelles qtw, tonrlo sido approvaolo: nas 
referirias m~terias, obtiverem par:t <'C\ to tim antorisação do ~::ühe
dratico. 

Art. ~10. Nas :u•las declinica, o ingresso é facultado SÓl'Jente 
aos alumnos matricnlados que houverem prestado exame,: da za 
sorle me•lica, e ao~ doutores em me•.licina, nacionaes on e'tt'<tti
,!.!'Ciros, que tiverem obtido atlnltench do lente. 

Art. ~~~. A mat,.icuh em uma i!acultlade não será, váli•la na 
outra sinão em ca!'o excepcional, Plll virtude de força maior, a 
juizo da congregn~ão, que permitiirá ou não a transrecencia 
roqueri•la. 

,\rt. !J2. Os alnmnos m:ür·icnl::vlos go~ariio !las segnint,·s re
galias : 

§ 1. 0 Direito ao ensino pratico, servin<lo~3e dos apparelllos e 
mais objectos dos \:thoratorio:; ·~ ~.ta~ clinicas de que carecerem 
para seus tJ·ahalho;; praticos, o~ qna()s senlo sempre foi tos ;;oba 
direcçã•> rios lnut,...:, anxiliwif·" pdo~ preparadores c a~sbt1ntes 
'I e c Jiuica. 

!; 2." Pref,reuci.t nas salas rhl aulas c na ordem dos exn;Hes. 
§ :~.·· Direito aos premio~ escolare~. 
Art. \1:~. Os alamnos mal.t·iculados deverão frequenhr os' 

laboratorios '· as clinicas, assi~tindo aos cursos pratico,;, to•naudo 
parte nos exercicios respectivos o ]'()sponden•lo ás arguiçõ11; dos 
lentes. 

Art. 94. Cada hboratorio terá por rlirector o lent() dtt r ·spe
ctiva ca,leira, ao qual ticará immediatamente subordiurl'lo o 
pessoal do mesmo laboratorio, deven•lo o cathectratico, ou 'Jnem 
suas vezes fizer, considerar-se um auxiliar do directm· da J:<'acul
dade no tocante ao regimen e:;colar e it policia ncademica. 

Art. 95. N~nhum objecto pode1·it ser retirado do~ h\bor:•torios 
sem expl'essa <J.utorisaçiío eseripta do director da F"cnl•l tde e 
me1iiante recibo. 

Art. !JG. IJ::l le:ttes ,Je clinica. dcver:ío tiscalisar, auxi'iados 
pelos as:;istrm tes, o desempenho do ,;erviço Je suas enf>lrr,· rias, 
tn:ecutando ~ titzemlo executar o:; artigo:; concernentes á l'Jlicia 
da Faculdade. 
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CAPITULO Vlll 

EXERCWIO DOCENTE 

Art. !)7. os lentes fariio tr·es proleeções por semana, em dias 
altet'lta,Jos, por espaço de um:\ hom, as quaes. nos curs:JS ']llO 
assim o reclamarem, serão acompanhadas de 1lemom;tr:u;õ' s pm
ticas em rolação aos programma.s e á natureza lias t!bciplinas, 
de modo a sath;fazer as necessidades do ensino no ponto de vista 
pr·atico. 

Paragra.pho nnico. Desta disposição exceptuam-se o.; lentes 
1h1':l cadeiras de clinica, que darão aulas !otlos os dias durante o 
anno lectivo e lições oraes duas vezes por semana, e tambcm os 
lentes de pathologia medica e cirurgica, os quaes farão cinco 
prelecções semanaes, sendo por bso equiparados ern vencimentos 
aos lentes de clínica. · 

Art. 98. Os lentes serão tambem encarr·.!gados dos cursos 
prn ticos das cadeiras a seu cargo, devendo as lições praticas o 
os exercícios tle laboratorio durar pelo menos uma lwl'a, c let• 
Jogar em dias alternados com os da:; rn·etecções. 

Art. \)!). Os exercícios praticas seriio f"itos sob :t direcçiio 
dos lentes, auxiliados pelos preparadores, seoào os alunmos 
interrog-a•los pelo lente sobre os trabalhos que executarem. 

Art. 100. Os lentes de clinica, na parte que C'ompPtir ús 
reRpectivas cadeiras, deverão dirigir os alumnos na ohservaçiio e 
estudo pratico das molestias, podendo interrogai-o;; e estabe
lecer entre e !los conferencias medicas. De\·erão tambem o~ mos
mos lnntes, sempt'e que for possível, JJresiflir as autopsias. 

1\rt. 101. Ao lente c ao prepara or da cadeira do chimica 
analytica e toxicologica incumbe o Hncarg-o do procodrt· ao exame 
das viscer.ts e outra~ materias que lhes forem remeltidas como 
elemento do ensino 1la cadeira de medicina legal pelo respectivo 
lente. a, quem de\•erá aquelle communicar o resulta,tlo da, anal,rse 
toxicologica a que tivet· procedido. 

Art. 10'2. Ao lr~horatorio de auatomin patltolo;!'icn licarilo 
affoctas as autopsias dos cada.veres rertenccntes á~ C'linicas. ,,,._ 
vendo estas autopsias ser praticadas pelo peeparador <.lesto la ho
ratorio e pelo clwfe dos trabnlltos anatomicos. 

Art. 10:3. Ao lente de medicina legal s~~I'a f<lcultlulo, it tesbt 
de pequenas turmas de alumnos, proceder na Policia, no NeCI'O
terio on onde lhe for designado pela autoridade, aos examos 
mr~dico-legaes de caracter tanatologico ou hiologico, cumprin
do-lhe, nestes casos, fornecer os relatorios e todos os esclareci
mentos exig-idos pci;L autoridade polieinl a re~pPito dos exames 
em qne lomat• parte. 

Art. 104. O laboratorio de odontologia, destinado ao ensino 
conct·eto das materias de cujo couhecimento depeuúe a pratica 
•.!esta especialidade no respectivo curso annexo, emhora consi-
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dcrado depebdencia da cadeir:.t de operações, estará a cargo de 
:: n cit'nrgiii.o-dentista, com o titulo de pt'eparador, o qual será 
coadjuvado por outro prolissional. 

Par!lgrapho unico. [~;üe proti:-;sionn l serú nomeado por dA
ereto do Uo>'erno, mClliante concnrso, e tcrú, principalmentn, a 
seu carg-o o ensino da clinica o<lontologica, cuja s 'de scr:"t no la-
boratorio de o'lontologia. -

Ar·t. 105. Compete nos snhstitntos, além 1bs 1'tmcçô8-i especi
licatlas no Codigo do ensino ~uput•io,·, o ensino c~pecial 1l:>.s lll<~
terias f[UC nas respectivas secções comprehi?ndem as s·~ries 
dos cnrsos 1le pharmaci:), de oh..;;tPtt•icia e de orlontologi" . 

. \t·t. !OG. O:; cursos de anaton,:a da [a ~crie e de ph)·~iologia 
d:' 2' SPJ'io 1lo cur·so Jrc~ !'ciencb; Jl11)dic:\s e cirnrgic;~s ti c:~ rito a 
cargo 1los substitutos da,; se•:çõ~" a (]110 taes ,Jbeiplinas pertencem. 

Art. !Oi. Os cur~o~ rompletn•·r;til!·e~, de que ~~,;tiverem en•~ar·
regauos os substitutos, terfi., lo;.;;u• 1lnns vezes por setmwn, na~ 
hot•n:; que forem designarias I'" la congP•'gaçfin, segund•) o pro
g-ramnm propo-;to pelos lellt''S dns ca•Jeiras a que estes cnrS'l:> se 
referit·em. 

Art. i08. Nenhuma r,~ . .;olnção concernente ao ensino s·m·, 
tomrula pelos substitutos ,;em ;,u,liencia rlos cathedraticos, e, no 
impeJimento prolong<tdo ,[estPs ultimos, Sl'lll prévia autori:;açiio 
Go llircctor d::t Facnl•lade. 

Art. 109. Os lentes catheth·atico,;, e os substitutos quo honYc
rem r<'gido cadeiras on feito c:11's"s de qu:tlquBr ma teria, tlcverão 
apresentar, na sessão de encen<ttttcnto do~ trabalho,<, uma ex
posição c!rcumstanciada do modo por que rlesempenharam seus 
progrmnmas e dos fc;.ctos m:ti,; notavois que tiverem occorrido nos 
cursos a seu cargo, fazendo e;.:peci:tl menção da frequ•mcia módi:t 
dos alnmnos nas aulas theorkas e praticas. 

CAPITULO IX 

EXERCICIOS EflCOLA llES 

Art. llO. Os tr.tbalhos escoL1rr'S e<,meçarão no 1lia !Li rle 
março, e terminarão quando l!:ilivcrcm concluídos to,Jo:; os 
exames e actos da Facult\ade. 

Art. lll. Além do periorlo comprehen,lido entre o encGna
mento dos tralJalhos e o dia de sua ttbertura no anuo s·~guiote, 
serão feriados os dbs de festa wtcional e do enterrammíto do 
directot• e de qurdquer lente, effc'Ctivo ou jubilado, das Facul
tlades. 

Art. 112. As anJ,,~ !'crii<J alJe,·bs !l<> 1lia I dt' alll'il ,, l'llccr·
radns no 1Jia 14 1le llllV<'ll1bl'n. 

At•t. 113. No tlicc l(i de m;~t·ço teeá l<>!!"<tl' a :;es~ii.o de :ihor·tur·a 
dos trabalhos, reuniutlo-::;e a congregaÇão alirn de rlist:·ihnit· as 
horas das aulas, verificar a presença dos lente~, designar, aa blta 
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dos substitutos, quem deva reger as cadeiras dos lentes que esti
verem impedid0s, eleger a commissão de redacção da Revista, e 
!lesignar nos substitutos as funcções complementares que houve
rem de preencher no anuo lectivo. 

Art. 114. O horario approvado no principio do anuo lectivo 
só porloPà ser alterado pel:t cong-ro;.."llçiln, si assim o exig-irem as 
convenioncias do onsino. 

CAPITULO X 

DAS MATRICULAS 

Art. 115. As matriculas pam todos os cursos das Faculdades 
estarão abertas desde o dia 16 até ao ditt 31 de março. 

Art. 116. As materias exigidas como preparatorios para os 
cursos de pharmacia, de obstetrícia o de odontolo~ia f;ão as se
guintes: 

Para o curso de pharmacia : 
Portuguez. 
Francer,. 
Arithmotic:t. 
Algehra até equações de 2° gr:\o inclusive. 
Geometria ekment:•r e tri.zonometrir1 rectiline:t. 
Historia e geographia do Brazil. 
Elementos !le physica e chimica. 
Elemento3 de botanica, zoologia e geologia. 
Para o curso de obstetrícia : 
Portuguez. 
~'rancez ou inglez. 
,\rithmetica até proporções inclusive. 
Geometria plana. 
Para o curso de odontologia: 
Portuguez. 
Francez ou inglez. 
Arithmetica até proporções inclusivo. 
Ge .. metria plana. 
Elementos de physica e chimica. 

CAPITULO XI 

DA INSCRIPÇÃO DE EXAMES 

Art. 117. A inscripçii:o para o:; examos estaril aberta n:1s s,. ... 
guintes épocas : 

De I a 14 de novembro para a ]a épot~tt. 
De I a 15 de lll:\1\'0 par:t a 2" t\poca. 
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Art. 118. Os candidatos á inscripção de exames <la ser1e Ini
cial do qualquer dos cursos da Faculdade deverão apresentar 
certitlü.•s de approvaçiio nas matct•ias exigidas como prepara
torio~ para a matricula. 

i\l't. 119. Os alumnos tlo curso 1lc scioncias medica;;; e cirur
gicas :-;.;riio <lispen,; •rio.-; dr1 prestar· t)xmnes das c;uloiras do chimica 
analyti•2<t •3 toxicologic:t. t!e mu.teria medica, pharm:1cologia e arte 
de formular, de u!Jstetl'icia o das clinicas especiaes ·~speciticarlas 
no :\l't. 18, si pt·ovat•em com attc:;tarlos, passados ]JI.Jins cathe
<lt•:üicos, 011 quem sua~ \·uzes fim<' nas re~pectivas disciplinas, 
f! uc f'rnr1 twn taram e,; te:> cm·sos durante o a <<no lect i vo corre
:-pon•lente :1 cada um:t dp,;l:ts !lliltoria~. 

l':tl'il~Tapho UJJico. Exccpin:un-~o desta tlisposiçiio os internos 
rl:l-; clilliC;IS cLls Faculdade-:, ,. os :dumnos qnc provar·em, com 
documé'nto tlrm:nlo pelo dircrtrll· ""serviço sanitario do hospital 
tht :\lisf't'icordia, s~>r iutemos 13/J'ectivo~ deste cstabeleeimento, aos 
quaos :;ot'fio dbpens:tdos o,; attestado,; relativos ás elinicas, mas 
não o quo se refere a frefJuencia do curso pratico tle chimica 
anal.1·tiea e toxicolo;;ica, •le p:«u·macologia e da aula de 
ob:;tutl'ieia . 

. \t't. 120. O ;lttesta<lo do f'I'I'f!Pencia da penultima cndeira será 
apresentado no acto da inscripçiio para os exames da 3a serie me
•lic:t, o d:t ultima no da Íflsc!'ipc;ão pnr:t a 4• serio, e os das clinicas 
e.;p<Jei:ws, hem como o de ol•stclricia, no acto <In. inscripçiio dos 
·~~~:tlll"' da (i" seric . 

. \rt. 121. ,\lém •los attestados rl' freqnencia, a que se refcr·cm 
o~ a1·ts. li \.J e 120, o,; •·:ulllidato~ :1 inscripçfio deverão: 

::i I. o (b da :1• ,; ·ri e medica, pi'OV tr, com documento tirmarlo 
pelo c tlhcrlratico, que tizcr;tlll, no hiJOratorio de chimica analy
tica e toxicologic:~, durante o anno lcctivo, dons trabalhos ue 
chimic:1. clínica aeompanlta•los uo,; relatarias correspondentes. 

§ 2." Os th f)• ,;c !'i e, cntre!:ra r nn ''ecretaria tres observações, 
sendo nma p 1m. c ar! a c:vlcira d•J ·~I inica, me11ica, cirnrgica o 
ohsteti'i•.~a. ref'orindo-<o a ca;;os ol,s•JI"V:ulo:; no anno lectivo. 

Art. 1:!2. o~ candidatos a LJxamos !ines e os alumnos quo não 
ap1·esent;u·em os attcstados exigidos pam a inscripçfio licarãn 
:;ujnilo~ a exames nas m;ttnl'ias rcspectivns. 

CAPITULO XII 

DOS EX.UIES 

Art. 12:3. As commissões examina1loras serão constituidas 
pelos eathedraticos, ou :;ens sniJstitntos, conforme as eadeirtls dn 
cada se:·ie. 

Art. 124. A-; commissões examinadoras, que mio puderem 
sn1· {órmadas segundo o rlbpo~to 110 artigo pro<!e•lente, se1·:io OI'
g-anbarl:ts pP]o dit'llctm· 1''1tn al'prov<tçiio da congre:~·ação, a qual 
devet•il reunir-se !lO •Ih. I ü de Hovembro para tmtae de t<l'los 
os a;;Hu!nptos que se referem aos exames. 
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Art. 125. Nesta sessão, os cathedraticos, ou quem suas vezes 
fizer, apresentarão á congregação as listas dos pontos, tirados 
dos reo;pectivos programmas, para as provas praticas da:; cadei
ras e111 que forem alias exigidas. 

Art. 126. Com excep~,;ão dos exames de clínica e das matarias 
a que não estiverem ligado:> laboratorios, haverá, para cada 
cadeira, tres provas, a saber: 

§ l. o Uma prova prati,~a. 
§ 2. 0 Duas provas theoricas, sen•louma escripta e :t outra oral. 
Art. 1\!7. O candidato que faltar it chamada par·a qualqu·~r 

das provas de exame só poderá ser chamado de novo n:t mesma 
êpoca. salvo o caso pr·evisto no art. 152, si jn':lti!ica.r perante a 
commissão examinadora o motivo de sua falta, não poden•lo, 
porêm, em caso algum, ser chamado mai:; de dua,;; veze~ na 
me~nm época e perdendo o direito á. inscripçiío. 

Art. 128. As commissões examin:tdoras serão presididas )leio 
cathetlratico mais antigo, a quem incumbe, do accordo com as 
disposições vigentes, decidir todas as questões do ortlem e levar 
ao conhecimento do rlirector qualquer irregula.rid:ulo observada 
no acto dos exames. 

SECÇÃO I 

DA PROVA PRATICA 

Art. 129. A prova pratica de cada uma das cadP-iras a que 
estão ligados os laboratorios precederá ás provas theoricas, e 
v~rsará sobre os pontos apresentados á. congregação pelos re
spactivos lentes. 

Art. 130. Cada examinando tirará um ponto pam a sua prova, 
e os pontos que forem extrahidos voltarão para a urna nos dias 
seguint.3S. 

Art. 131. Cada turma de examinandos será composta do nu
mero de alumnos que a commissão examinadora indicar, de 
accor,Jo com a iwlole de cada cadeira e o total•los examinandos. 
Cada alumno só fará, por dia, prova pratica de uma ma teria, e 
será chamado tantas vezes quantas forem neee,;s·trias para se 
completarem as pt·ovas praticas de to,las as materias da serie, 
ou das m:tterias do I)U·~ os examinandos tiverem reqtwl'ido exame. 

Art. 132. Si o numero de almnnos submettido,; :t exame for 
inferior :~ seis, poderão as provas pmticas da~ ,Jiver,;as cadeiras 
effectnar-se successivamente no mesmo dia. 

Art. 133. O candHato, qw~ pre~tar a prova praticn. de uma 
mate1·ia e faltar à chamada para a prova pratic~ de outra materia 
da seria por elle requerida, não perderá a primeira, mas só 
será chamado quando todos os outros inscriptos tiverem sido 
exa.mi,wdos. 

Art. 134. A turma 1le examinanolos tle cada di:t será pela 
comruiss:'io examinadora distribuiria pelos respectivos labora
torios, c os lentes inspeccionarão cuidadosamente os trabalhos. 
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,\ rt. U5. O examin::tmlo ;;erá ohrig-ado a dar, sobre as expe
rioncia:; on preparações que executar, os esclarecimentos que 
formn pe•liLios pelo lente e responder it arguição. que lhe for 
f pita. 

,\ rt. 1:\f\. Ternlin:i!lo~ os trabalhos •I e catla turma •lin.ria, o::; 
exami11:tdore~ proee•leriio :'~a pr<·ciação das provas vor meio •le 
!!<JLt,;, qnn ~uriio lnnça•hs em boletins impt•essos. 

,\rt. 1:)7. U alnm:J•·. fJU<J tiver oiJLido notr1 m<i na prova pra
tica. pm·•lerit o direito •lu pre~t:l!' n~ provas theoricas da respc
eliYa ea<lcit·a, c ser:'t eonsidcmdo iHT,nbilitadn. 

SECÇ:\o 11 

.\t'l. i38. A pront escripta será f•~ita a portas fecha•lns, sob a 
ti~c:disa<;ão tla eomrnis~iio exmninadora. O preshlente da com
mbs:ío chamará, dinriamente, p:n·a :t prova escripta attí 20 alu
m nos de cad:1 serie 110 t!lax i mo. 

,\rt. 1:39. Haverú, para cada materia, uma urna contendo 
tiras •In papel, convenientemente enrolarlas, com tantos numeros 
qunntos t'oretu os pontos cnrrc~pondcntes :10s programmas de 
cada carleira. 

,\rt. 140. O primeiro nlumno da turma tirará da urna duas 
tirn;; rJ• i':tpel, que entt·egarit ao pl'esidente da commissão, e este, 
em Yoz alta, lera o,; numero~ e Yeriticarlt os pontos correspon
•lentc•s. Sobre cwla um des,;••s pontos snrteatlos a commissão indi_. 
cará a pal'te fJUe •leYa set' tratada, on proporá questões, tendo o 
·~xamin <Jlllo o direito dc•;e,colhet• um dns rlous pontos para objecto 
de• Sll:l }'l'OV:t • 

. \1'!. 141. O;; :lssntl!Jilos indicuJos c as questões propostas 
>'m·iio transcl'ipto,; em nnt qm11lro ne~t·o á vista de todos os ex
aminando~. 

,\J•t. 14~. Feito o sorteio dos pontos e chamado cada exami
nando pr1ln [H'•Jsi lente do neto, estr! lhe cntregaeá, ruhricad::ts 
j1•11o,; l!Je!!tl•ros d;t C•1lllll1issi'io •Jxaminarlnrn, t:mbs t'ollhs de papel 
•h lllcsma qualitl:Hle e c<lt·, e ri e igna l fot·m:lto para tod:t a tnrm:t, 
quantas forem as matcrias em que tiver de pt·ostar ::t prova, a 
<Jtlill ,;m·:·t assignada e datada pelo seu autor. 

1\ l't. 143. E' Yedarlo :to;; ex,, minandos levar comsigo qua
.Jnrnos p:weis on livros e cornmnnicarem-se entre si durante o 
tralirtlho das provas. Si alg-um prncisar sahir d:t sal<t rle exame 
antes du termim11lo o mesmo trabalho, só po•lera fazel-o com li
<'en•:,, rlo presidente da C<Hllntissiiu, qnn mandará acompanhai-o 
por pn~~·•a do eonllan~·a . 

. \t·t. 1-1!. ,\ eomnti-;siio examin:u.lora tiscalisarit todo o tra
l>:dho dos c:. cminan1los, n:l:n conscntin<lo (]lle estes consultem 
livros 011 :qHJllt:IH!r•ntos. 
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Art. 145. O examinando terá uma hora para a prova escripta 
de cada materia da serie. 

Art. 146. Será considerado reprovado o que tiver escripto 
sobre assmnpto di1Ierente do que lhe coube por sorte, ou não tiver 
.~scripto cousn, :dguma, e o que for surprehendido em consulta de 
livros ou apontamentos será igualmente eliminadc- do exame. 

Art. 147. B.ecolhirlas, no lirn do tempo marcado, as p1·ovas tle 
toda a turnm no estado em que se acharem, dará a commi;;são 
ex<tmimulora sobre cada um:L de !las a nota que merecei'. 

Art. 148. Terminadas as provas escriptas de todos os alumnos 
inscriptos na serie, começara a prova oral. 

SECÇÃO Ili 

DA PROVA ORAL 

Art. 149. A prova oral será feita sobre quae:;quer dos assumptos 
comprehendidos nos programmas das cadeiras, à vontade do 
lente, e cada turma sera composta de seis alumnos no maximo, 
os quaes serão ar;ruidus segundo a ordem da inscripç:"lo. 

Art. 150. Nnnhum lente podera arguir por mait; de um quarto 
de hora. 

Art. 151. A arguição t.le cada lente versará sobre a mataria 
da respectiva cadeira, começando pelo examinado!' mais mo
derno e arguindo o presidente em ultimo Jogar. 

Art. 152. O examinando que faltar ti. prova oral, tendo nota 
má em alguma prova escripta, será. considerado reprovado na 
respectiV<L m;1teria, podendo, todavia, ser chamado, na mesma 
época, prn·a prova oral das outras matarias da serie, depois de 
terminados os exames de todos os alumnos inscriptos, si justificar 
o motivo da falta. 

Art. ro;3. Terminada diariamente a prova oral tle todos os 
alumnos da turma, os membros da commissão examinadora, tendo 
presentes os boletins t.lm; p1·ovas praticas e as provas escriptas, 
procederão ao julg-amento dos exames, em votação nominal. 

Art. 154. A qualificação do julgamento será feiht por matei'ia, 
de accordo ''om as disposições do Codigo do ensino superior, 
perdendo todas as JH'ova,.; tio Gxame o alumno quu fm· reprovado. 

SECÇÃO IV 

DOS EXAMES DE CLINICA 

Art. 155. As cadeiras de clinica serão objeclo de exames e~sen
cialmente praticos, os quaes versarão sobre um caso Lle ca•la 
uma das clin~cas geraes, a saber· : inedic;l, cirurgira, obstetrica 
e propedeubca. 
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Art. 156. O exame constarà de duas provas : pratica e oral. 
§ I.• A prova. pratiea consistirá na exploração de um caso 

clinico pertencente a cada uma Lias cadeiras, elll presença da 
commlssão examinadora, sendo concedido a cada examinando o 
tempo de vinte minutos para a prova de cada clínica. 

§ 2. 0 A prova oral consistirá na ar·guição feita pelos lentes 
soiJI'e os casos clínicos escolhidos par:t a prova pratica e sobre as 
obser·vações apresentatlas pelos alumnos. 

Art. 157. A pron oml tera logar em seg-uida ú prova pr[ttica 
e durarú, para cada lente, o prazo maximo de um quarto de hora. 

Art. 158. As c•>mruissõe;; julgadoras dos exames de clínica 
serão ern numero •le duas: a [a. conq>o-;ta dos lentes da ta e 
za cadeiras de cl inica cir·m·gica e do lente de clínica propedeutica; 
a za constituifla pelos lentes da Ja e 2·' cadeiras de clinica mediC[t 
e pelo de clinica obstetrica e gynecologica. 

Art. 1::>9. As turmas <le examinnn<ios de clínica não exce
deriio de quatro alumnos pa.m cada mes.t examinadora. 

Art. 160. Si algum exauw <le dinicns especiaes houver de ser 
prestado, as mesas examinadoras ~erão formadas pelos lentes, 
cathedratico e substituto respectivo~ e por outro lente cathedm
tico de clínica designado pelo director. 

Art. 161. As mesas examinadoras de clínica farão com que os 
casos escolhidos para as provas praticas sejam sempre ditl'erentes 
para cada turma ,Je examinandos. 

Art. 162. O julgamento serú feito separadamente para cada 
clinica geral, mediea, cirurgica, pr·operleutica e obstetrica, escripto 
na capa das provas escriptas das materias da ta parte tia ~erie 
e assig·n:vlo pelos memll!"o~ da commiss~"io examina•lora. 

CAPITULO XIII 

DA DEFl':S,\ Dl': Tf!ESES 

Art. 163. Osalumnos approvarlos em todas as series de exames, 
constantes do art. 18, são ohl'igados a defender these-; afim de 
o!Jtm·e!ll o grito de doutor 0111 nwrliciJn<. 

Art. IG4. As theses constarão de uma dissertação sobre 
assumpto importante t!e qualquer das cadeims ensinad11 s nas l?a
culdades, á livre escolha dos candidatos, e de tres p1•oposições 
sobro cada uma das disciplinas do curso, devendo a dissm-tação 
precerler as proposições . 

. \rt. Hi5. Serão impressas a expensas dos autores, em formato 
in q11arto grande, segundo o modelo adoptado, conterão na 
primeira pagina o assumpto t>scol•lid·• p•ra a disser·tação e no 
verso o quadr·o do corpo docente e a declar·ação de que - a Fa
culdade não approva nem 'reprova as opiuiões exaradas nas 
theses pelos seus autores. 
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Art. 166. As theses não serão sujeitas a censura prévia, de
vendo, porém, seus autores apresentar o autographo ao secretario 
da Faculdade, afim de que este declare com o seu - 'IJisto -
si estão conforme as disposições deste regulamento. 

Art. lG7. Si, nas theses impressas, verificar a commissão 
examin:1dora o emprego de linguagem desrespeitosa ao Governo, 
à Faculdade ou a qualquer membro <lo magisterio, levará o facto 
ao ennhecimento do director, o qual convocara a congregação 
afim d<J que esta resolva si a these em questão pótle ser acceita 
à úefesa. 

Art. 168. No caso de recusa do trabalho por deliberação da 
congregação, o autor deve!'à apresentar outra these no prazo 
que lhe aprouver, perdendo o direito da insct'ipção. 

Art. Hi9. Os candidatos serão obrig-ados a entregar 36 exem
plares de suas theses a secretaria da Faculdade até ao di[]. 30 do 
novembro. 

Art. 170. No dia 1 de dezembro rennir-se-ha a congregação 
afim de designar as diversas commissões exr.minadoras das 
theses, as rruaes deverão ser formadas de cinco lentes, c:tthe
draticos e snbstitutós, sob a presldehcia do cathedrn.tico mais 
antigo. 

Paragrapho unico. As mesas examinadoras de theses ,serã? 
organisadas pelo director, e, sob proposta deste, submetttdas a 
approvação d~t congregação, atim tle servirem até a mesma 
época do anno seguinte. 

Art. 171. A arguição das thescs começará pelo lente mais 
moderno da commissão e terminará pelo mais antigo. 

Art. 172. Nenhuma commissão arguira mais de duas theses 
por dia. 

Art. 173. O tempo concedido a cada examinador não podera 
exceder de 20 minutos. 

Art. 174. Os dias para as defesas de theses serão marcados 
segundo a or•lem êm que forem ellas entregues á secretaria; em 
irlenticas circumstancias, prevalecera a ordem da inscripção nos 
exames da (}a serie, 

Art. 175. O secretario publicara, por editn.l affixado em logar 
apropriado, os dias da sustentação das theses dos doutorandos, 
e remetterá fi cada lente examinador um exemplar das mesmas 
theses, com antecedencia de oito dias pelo menos. 

Art. 176. Terminada a defesa dos theses, a commissão proce
derá ao julgamento, o qual deve versar sobre o merito do tra
balho e os conhecimentos que o candidato houver exhibido por 
occasião da defesa. 

Art. 177. O julgamento sera feito por votaçãe nominal se
gundo o processo estabelecidopnra os exames, lançado no boletim 
impresso flUe deve acompanhar as provas de exames prestados 
pelos candidatos em todo o curso, e assignndo pela commissão 
examinadora. 

Art. 178. O resultado do julgamento será registrado pelo se
cretario em livro especial, e o respectivo termo assignado no dia 
seguinte pelos lentes examinadores. 
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Art. 170. A inhabilitação em clefesa elo theses importa a. obri
g-ação de apresentar o candidato outro trabalho sobt·e assnmpto 
cli ver~o do primeiro. 

Art. 180. os candidatos são obrigados a entregar 100 exem
plar·es di~ ~~~a~ t!JOSOS, :t!iJIJ efo l'r;f1Hli(li'Cllll O cliplollla cfe cloUt'lr 
em modkina. 

Art. 181. U directot• recnntterá ao novel'no quatro exemplares 
das tlt("Sos, o á outra Faeuld:"le u1n ttnmet·o sulficiente par:~ ~er•~m 
clistrihnirlns p<~r to,Jo~ n~ lr)tcte~. licamlo algum; exemplarns n:.t 
IJibliothnea. 

Art. 182. O alumno 'JHC t<H· approvado simplesmente pouerá. 
defender no,·:ls !he"es, prev;ducondo neste caso a notn. d l ultimo 
jnlp-:IIIIOiltO. 

CAPITULO XIV 

llA COLLAÇ:i.O DO GUÁO 

Art. 183. O dia para a collação do gráo de doutor em me
dicina ;;erá. rlesignado pelo director n nnnunciado por edital 
e nas I'•Jlhas de maior circu!aç,'io. 

Art. 184. No mesmo dia serú cGnfrn·i•ln o titulo de pharmaceu
tico a<c~ 'Jilf' tiverem ter:uin;~<lo o •'11!'"0 d.~ plmrmacia. 

Art. 1::\Ci. l'arn esta sessão soleume da Faculdade serão avi
R:!• los os ienh~::; cathe,Jt•:~tico.-;, snilstitutos e juícilados, e convi
•l:tdas pesso<~s distinctas por títulos scientificos ou littemrios, nn 
JIOI' sua posição soe h l. 

,\rt. I.%. Seril pet·urittidn nos doutomn•los e aos pltarmaceuticos 
pr·om·•v<JI' pam a •·olla~·ãn •lo grào o que ó de estyJq neste acto, 
("ll'<t rpw s••.ia ellc !<Jito co:n toda a S(Jle!,lllidaele. 

Art. 187. Darú cotneço :'t sessão ,cJePJil() da co Ilação dos gráos 
a leitura, feita 1wlo seet•dar·io, das notas de approvaçâo nas 
defesas cio theses, o em segu;! 1 ~··t·ão chama,Jos, um a um, todo.; 
os doutorandos pam recelJet'etll a rAspecliva investitlurn,. O pri
meiro a IJIH'm for est;t conl'eri ; ' !':trá IM integra a promessa 
constante cln annexo n. ~. ·lizPn·:o o:; outros sómeule- « ,\ssim 
o pronitJtto. » 

Art. 188. O gr;\c ele doutor serh confer•ido a cncla um pela 
ordem rio" rlias da ,Jefesa rle the.-; 0 s. 

Art. 180. Durante a collação tln g-riw os lente,; c os e;;pe
ctadm·es conservar-se-hão de pó. 

,\r·t. 1\JO. Os distinetivos ele doutor em merlicin:1. são as vestos 
1lnntorne~ conforme o moelolo em usn, e o annel ele nsmernl,Ja. 

O di ,tiwlivo de phannacoutico f;rw:'t nm :emwl dn topazin . 
. \ rt. l \JI .. \o r:onfcr•it· o g-rito a cada doutOT'<lJHl•l, o dit•ectot• 

lh<) entc·'~t''''''l" antwl, lll'OÍltlll<'iancln :tf; pal:t\'1':1'-i e'<m~t:tlltn~ do 
annexn -:olc n. '2. 
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Art. 192. Aos doutorandos que não quizerem receber o gráo 
em acto so!emne o director o conferiri~ no dia que julgar conve
niente, mediante requerimento dos pretendentes. 

Art. 193. De todos os actos da solemnidade se lavrar;~ um termo, 
que :>erá as.signado pelo director e subscripto pelo secretario. 

Art. 194. Totlos o~ diplomas serão passados s~gundo os mo
delos <lo annexo soh n. I, e assi.g-na<los pelo dil'ector, pelo 
secretario c pol' :HJUflllcs a quem os iitulos pertencerem. 

CAPITULO XV 

IH IIABILITAÇÃO I>Ofl PROFISSIONAES QUE TIVEREM DIPLOMAS 

OU TITfJLOS POR INSTITUIÇÕES EXTIUNGEIRAS 

Art. I \J5. Os doutores, ou hachm·cis em modicin:t nu cirurgia, 
os pharmaceuticos, dentist:1s e parteiras, Jorm:1dos ou rliplomados 
por instituições extrangeirns rccouhecid~JS pelos respectivos Go
vernos, dever·ão sujeitar-~e a •.;xames rle sulliciencia perante 
alguma das Faeuldades da Republic:r, si qnizerem exet•cer a sua 
prolissão no p:liz. 

Art. 196. Para serem arlmittidos à primeira inscripção de 
exames deverão apresentar ao diredor os documento~ seguintes: 

§ I. o Diploma,; ou títulos originaes, c, na falta destes devida a 
motivo de força maior, ,justificado perar1te a. congregação, do
cumentos aut!Jenticos que lhes sejam equivalentes. 

§ 2." Prova de identidade de pessoa, feita por meio de do
cumento lirma•lo pelo Governo, pelo ministro ou pelo consul do 
p:tiz a que pertencerem. 

§ 3 .• Prova de mor;t!irlade. 
Art. 197. Os títulos ou documentos que exhibirem os can<li

rlatos deveriio estar reconhecidos pelos representantes do Br:n':il 
no pa.iz em fJHe tiverem sido passados. 

A f,tJta desse reconhecimento poderà ser supprida por infor
mações officiaes dos agentes diplomaticos ou consulares da 
respectiva nação, residentes no Brazil, declarando a legalidade 
e o valot• dos títulos exhibidos 

Art. 198. Reconhecida a autheuticidade do titulo e verificada 
a identidade da pessoa pelo director da Faculdade, o secretario 
passará guia ao pretendente para o pagamento da re~pectiva 
taxa ; satisfeita esta, o director mal'c;trú dia pm'<t o exame, nas 
épocas proprias. 

Art. 199. Od candid::üos que não apresentarem diplomas ou 
não provarem identidade de pessoa só po,Jerão exercer a sua pro
fissão depois de temrn prestado todos os exames do curso corre
spondente 1la Faruldade. 

Art. 2(10. os flUO prctondermu oht<'l' o diplom;t de doutol' !'lll 
medicina por qmtlquer das Faculdade$ •la H.epuulica, tendo ji~ o 
dito grào ou o rle baclhtrel em medicina e cirurgia por algum;t 
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instituição medica extrnngeira, deverão prest;n• exames de todas 
as ma terias do respectivo curso, com dispensa. dos preparatorios 
exigidos dos alumnos, e defendet thcso~, de accordo com as dis
posições deste regulamento. 

Art. 201. Os que pretenderem sómente exercer a sua profissão 
na Ropublica, sem direito ao~ titulos das Faculd~des, passarão 
pelos exames exigidos no art. 203. 

Art. 202. Os exame" das sorie:; para sufficiencia serão feito;; 
segundo a fórma proscript<t par< os exame,; dos alumnos, per
ante uma commissão composta rios lentes rlas respectivas ma
terias, c•n seus suh,titutos, pre~idirl:t pelo cathetlratico mais 
antig-o. 

Art. 203. Os exames du hahi!itaç,io :t IJU•) se refere o art. 20 I 
constarão elas seguintes serio,; n Jllatm·ias: 

1" serie 

Operações. 
Anatomia medico-cirurgic;t. 
Therapeutica. 

Cliuica cirurg-ica. 
Clínica pro{>etleutica. 

Clinica medica. 
Clinica obstetrica. 

Dofe~a dn the~·~~-

1' ç;('•ric 

,\ rt. 204. Não se admittit';L examn !'dto por· intermedio de in
terprete, nem poderão os lentes '·'"':minar em lin~ua extt•angeil\1. 

AJ't. 205. Fcii"l. liaS eondiç0es e'\pt·essas ne~te regulamento, 
nenhum doutor ou bacharel mu medicina ou cirurgia por insti
tuições medicas extrangeirDs poderá rlize!'-se formado por alguma 
das Faculdades da Republica. 

Art. 206. Todos os de:wtis profissionaes fol'lltados no extran
geil·o, para se habilitarem no exercicio de sua profissfio na ]{e
publico, passarão pelos exames rias materias dos respectivos 
curso~ da Faculdade. 

Art. <07. Os candidatos comprchendidos nos artigos antece
dentes pagarão por sel'le rle exame a mesmn. taxa que pagam os 
alumnns da Faculdade. 

Art. 208. Os rJue forem inhabilitarlo~ 1m prova p:·atiea não 
poúer:lo pt·estar a~ outras pt•ova,;, pet'rlorfio :ts quantia.,; que 
tiverem pago, e só poderão sei' atlnlittidos a novo exame na 
seguinte época. 
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Art. 209. Os candidatos, apezar de reprovados por mais de 
uma vez, poderão ser admittidos a novo exame sempre quo o 
requererem, pagando a respectiva taxa e de accordo com o dis
posto na parte final do artigo antecedente e mais disposições 
relativas. 

Art. 210. Aos candidatos ao gráo de rloutor, que forem av
provados, se p~ssará carta como aos alumnos de Faculdade. 
l'ara os outros, será sufficiente apostillar as cartas ou diplomas 
por elles apresentadas. A carta, ou a apostilla, será registrada 
em livro •'Special e ficará sujeita ao p•1gamento dos mesmos di
reitos a quo estão obrigados por seus diplomas os alumnos das 
Faculdades. 

Art. 211. Tanto no caso de approvação como no de reprovação, 
o director de uma Faculdade comrnunica.rá immediatamente ao 
da outra o occorrido, par~ seu conhecimento o governo. 

Art. 212. Os lentes effectivos ou jubilados de instituições 
medi,~as extrangeiras, reconhecidas pelos respectivos governo~ 
o acreflitadas no conceito da congregação, poderão obter 
licença para exercer a rne•Jicina na Republica independente
mente de exames, si justificarem aquella condição perante as 
Faculda<les por meio de certidão dos a!.!"entes diplomatiCQs e, nll
faltas destes, fios consules brazileiros <lo pr~iz em que tiverem 
loccionado. 

Art. 2B. lnflependente dos casos previstos no artigo pre
cedente, podet'tt o noverno dispensar de exames para o exercício 
d:t medicina na Republica os profissionaes graduados pelas in
stituições extrangeiras de ensino, quando a congregação abonar 
a idoneidade scientifica dos mesmos. 

Art. 214. Admittida pela congregação a justificação dos artigos 
antecedente~, a qual serit acompanhada da prova de identidade 
rle pessoa, o directot' fará passar um titulo em qne se declare o 
reconhecimento dartudla qua.litlarle pela mesma congregação e 
a licença concedida ao pretendente, observando-se o flisposto na 
ultima parte do art. 210 em relação ao pagamento da taxa. 

CAPITULO X VI 

DOS PREMIOS ESCOLARES 

Art. 215. Além do premio de viagem, a eongt·egação da 
Faculdade da Capital Federal conferirá os premias Gunning, Dr. 
Mnnoel Felkiano e Alvarenga, além de outros quo venham a 
ser institui• los para o fntnro 

Art. 216. A concessão destes premio . .; será feita, s••gundo as 
instrucções estabelecidas pelos instituirlores, em acto solemne 
que terá logar no dia da eollação do griw. 
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CAPITULO XVII 

DA REVISTA 

Art. 217. A Revista,:1 que serefercoCodigotloonsino:;uperior, 
serà desig-nada com o titulo rlc- RcYi4a rlus Cm~08 Theoricus e 
Praticos da Faculdade. 

Art. 218. A commissão rlc cinco lentes, nomeadn pela congre
gação, será composta cte tres cathetlraticos e dous su!Jstituto,;, e 
não pmlerà ser rceleit" sinfio rlepois rle decorridos cinco annos. 

Art. 219. Os lentes cathedraticos c substitutos, os assistentes 
de clinica e os prepnradores deverão contribuir, quanto lhes seja 
possível, para que a l{cvista seja uma pnhlicação rJlte represente 
o estado de desenvolvimento do ensino theoricn o pratico rias Fa
cnllladcs. 

Art. 220. A l~evistn, serú dish·ihnida gratuitamente pelos 
lentes, preparadores, assistentes de clinic:t e :dumnos da Facul
dade; será objecto de permuta com ns revistas medicas nacionaes 
e extrangeiras, e enviada, por intermerlio do !JiiJliothecario, ás 
instituições scientitlcas mais importantes. 

CAPITULO XVIII 

DA :\IE.\IOTIIA IIISTORICA 

Art. 221. Na primeira, se5siio que tiver log;tr depois da abm·
tur:t rias aulas. rlesig-n:1rá a cong-rn~ação um de seu,; membros 
para redigir a ?-Iemoí·i:t historica do~ mais nota v eis acontecimen
tos escolares do anno lectivo. 

Art. 222. Neste traballro serú especitic~vlo o grúo de desenvol
vimento a que tiYer attingi<lo neste mesmo periorlo a exposiç:"i,o 
das doutrinas, tanto nos cursos otficines como no» particulares, e 
para este tlm serão enviadas ao re•lactor da Memor·ia as inform~t
ções que, a respeito de seu~ cursos, devel'iio apresent:w os lentes 
na sessão de encerramento dos trabalhos escolares. 

Art. 223. A Memoria historica consistirá na exposição de todas 
as occurrencias relativas ao corpo docente c à marcha do en
sino. 

Art. 224. O lente que for eleito redactor rh Me mo ria h isto
rica não po,terá, salvo o cnso rle for·ça maior, recusar-se ao cum
primento deste nnc;u•g(l, nem deixar do apro~ental-n, ;.:piJ pena 
de ser le\·arlo o t"acto ao con hecim,mto rio nonJrnu. 

,\rt. :!25. Todo, os lente~,~atll<!lh':ltic<>,;, o os ~uh8titnios IJUe 
tiverem feito cnr·sos dnrante o anuo lr-ctivo, serão ohr·iga1los a 
concgrrer rolll suas informações pal'a :1. ~~on!'ef'.çito da l\lemorin 
historica. 
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Art. 226. A' me•lida que tlzor a cxpo-;içã.o dos factos, o ro
dactor do trabalho fará as apreciação~ e commentarius que en
tender·. 

Art. 227. Os acto~ tio Governo. e os da Director·itt no que di7. 
respeito it parte economic:t e administrativa, nã.o constituem ma
teJ'I:t da Memoria historica. 

A1·t. 228. ,\ :\lcmoria historica será apresentad:t na sessão de 
abertut•:t dos tJ·alnlhos do anno lectiv•1 ~r!g-niute, e li• la na IIW~!Ilil 
oecasiii0 pelo S•3U antor, afim de SGr •li,;entida e julgada pela 
cong-r·ogaç•1o, qtw poderit approval-a on rejeital-a, e tet·it cowpc
tcncia par:t emendai-a. tanto na narr:H;ão corno na fór·ma. 

,\rt. 229. A i\lemoria historica, depois de approvada, sot·ú J'•J
nwtüla ao OoYeruo alim tle snr iutpres:;a <J tli~tJ•ibnitl:t. 

CAPITULO XIX 

DISPOSIÇÕES GERAES E TR,\NSITORI.\8 

Art. 2:m. Emf]uanto não estiver em e~ecução o exame de 
rnaum·eza no Gymnasio Nacional, as materias exigidas corno pre
par~•torios para a matricula e exame inicial tio cur·so de sciencias 
medicas e cirurgicas serão as seguintes : 

I 'ortuguez. 
Franccz. 
lngloz ou allornão. 
Latim. 
Historia universal (em particular a do Brazil). 
Geng-t'aphia (em particular a do Bt·azil) . 
.Arithmotic·•. 
Alg-nhr:~ .. a tó cq•mçõcs do 2° gráo inclnsi,·c. 
Geonwtrh eleuton ta t' e trigonometria rectilinea. 
Elementos de ph~·sica. e chimic;t. 
Elornentns do hotHlit~a, zoologia o g-ooln~·ill. 

,\rt. 2~1. Os tllnmno,; tio curso tle sdcnci:1s metlie",.; e drm·;.:icas, 
quo contarem appt•ov:•çõcs antPs da promnlg-nção deste regula
mento, 8nt•ão admittidos a completar as sel'ics do art. lt; sem 
retroc•.Jdel'em p·•r·a prestar exames de disciplinas novas, C(Jtl· 

sta nte:< de S(:rÍt's que hajam percorrido. 
l'a~·agl':l pho nnico. Nesta mesma disposição ficarão compre

hcndulos os nlnnmo;; dos cursos tio pltarru:tcia, do o!Jstetricia o du 
'"[ontologia. 

Art. 2:~2. Emquanto as l~aoul•ladcs não lo!'t:m olotauas •lo hos
pital do clinicas, a que se refere o !'i l• tio n.rt. li o ensino destas 
disciplinus, no Rio de Janeiro, continuarit 'a ser feito no 
Hospital Geral da Santa Casa da Misericordia. 

Poder Executivo i893 :t.l 
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l'aragrapho unico. O mesmo entender-se-h<~. a respeito da 
clinictt obstetrica e gynecologica, até que esteja concluído o 
editicio em construcção para a Maternidade, a qual ticará soh 
a jnl'iS<licção do cathedratico respectivo. 

,\l't. 233. Emquanto o ensino clinico funccionar no hospital 
da Mi~ericordia, os casos de morte occorridos nas enfermarias 
serão oujecto de estudo no la.horatorio tle anatomia pathologica. 

Art. 234. Emquanto for necessario ao engrandecimento t.lo 
museo anatomico, os dieectores das Faculdades incluirão no orça
mento p:1ra cada exercício os vencimentos rle um modelador, 
cujos trahatho~ ~crão executa•lo:> segundo as instrucções dos 
cnlhodratic s. 

:\l't. .?:)5 Quando vag-arem os log-ares de assistentes das 
clinicn:; esp ciaes, serão occnpivlos pelo;; substitutos das secções 
respectivr~s. 

Art. 236. Vagando as cadeiras de clínica medica ou as de clí
nica cirurgica, serão ellas definitivamente providas pelos lentes 
eathedraticos das respectiva~; secções, a juizo dlt congregação, 
cttbendo accesso ao substituto a cadeira cujo lente foi tmnsferido. 

Paragrnpho unico. Fica salvo o direito ao lente escolhido de 
preferir a sua cadeira, sendo neste caso designado auh·o, nos 
termos deste artigo. 

Art. 237. As vagas dos logares actuaes de conservador só serão 
preenchidas depois que estes Jogares se reduzirem a oito, art. 82, 
tlcando então dous laboratorios a cargo de cada um destes func
cionarios. 

Paragrapho unico. Log-n que se der uma vaga, o director 
incumbirá tio Jogar, conforme achar conveniente, a um dos con
servadores existentes. 

Art. 238. Excepto na parte relativa á organisação do ensino, 
que começará a ser cumprida no anuo lectivo de 1894, o presente 
regulamento entrará desde Já em vigor. 

Capital Federal, 24 de julho de 1893.-Fernando Lobo. 
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ANNEXO N.i 

Modelos dos diplomas 

Diploma de doutor em medicina 

RepulJlica dos Estados Unidos do Brazil. 

Faculdade de Medicina e de Pharmacia. de ••• 

515 

Em nome do Governo da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil. 

Eu (nome e titulos do director), director da Faculdade do 
Medicina e de Pharmacia de .•• , tendo presente o termo de col
lação do gráo de doutor em medicina conferido no dia •.. 
de ....••....•.•... de 189 .•. ao Sr ...........•.........•..... 
natural de ............ , tilho de .................•....•...••• , 
nascido em .•. de ...•..•..........• de 18 •...• , depois de ter 
sido approvado (nota da approvação) em defesa de theses, man
dei passar-lhe, em virtucle da autoridade que me confere o Regu
lamento, este diploma de doutor em medicina, atim de que 
possa exercer a sua profissão nos Estados Unidos do Bmzil, com 
os privilegias coneedidos pêlo Regulamento das Faculdades de 
Medicina e de Pharmacia da Republica. 

Rio de Janeiro (ou Bahia), em .•. t!e ............. de 189 .. . 

O clirector da Facul•lade 

Assignatura do doutorado 

O secretario da Faculdade 

(Logar do sello) 
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Diploma de pharmaceutico 

Repuhlica dos Estarlos Unidos do Brazil- Faculdade de Medi
cina e de Pharmacia J.e ... 

Em nomG do c; o\·erno rltt Republica dos Estados Unidos do 
Rrazil. 

Eu (nornrJ e títulos <lo dimctor), rlirector da Faculclade tle Me
dicina c do Pharmacia rle ... , tendo presente.-: os termos de appro
vaçilé) no~ oX;tilWS da; m;ttcrias •lo curso pharmaceutico presta
do:> p:'ln Sr· ... , Inttu·.d <lc ... , lilho d•J ... , nascido em ... de ... tle 
18 ..... ao •tllal fui eonf'erido o titnlo rle pharmaceutico no dia 
... cle ... tle !S~l ... , lll<tmlei pa:;sar-lhe, em virtude da autori
dacle 'llHJ me conf,!re o l~egulacn•Jnto, o presente diploma, afim 
rlc po•lor oxercer a sua pr·olis~iio nos Estados Unidos do Brazil, 
com os privilegios concedidos pelo l{.~glllamcmto das Faculdades 
de 1\lerlicina e de Pharmacia da Republica. 

!tio rle Janeiro (ou Bahia), em •.. de ......... de 189 •.• 

O director da Faculdade 
(Assign:ttura do pharmaceutico) ..•.•...........•......•.•.. 

o secretario d:t Faculdade 

(Log-ar do sello) 

Diploma de parteira 

Republica dos Est:tdos Unidos do Brazil. 
Facn!dade r!" :\lerliciin e r! • Phar•mach de ... 
l~m nome t!o fioyr~rno da Repnhlica dos Estados Unirlos do 

Brazil, cu (nome o títulos do 11ircctor), dircctor da Faculd:vle de 
l\ledicin<t e de Ph,.rmaci:t de .........• em Yirtude da. autoridade 
conferida pelo Regul<unento, tendo presentes os termos de appro
vação no~ exames rl:~s matcrias do curso de obstetrícia, prcsta•los 

_pela Sra .....•..•.......•...... , natural de ......•...... , lllha 
de ..............•.. , nascitla. em ..... de ............ de 18 .... , 
mandei passar-lhe o presilnto diploma, afim de poder exercer 
a profissão de parteira nos Estado:> Unidos do Brazil, de confor
midade com o Regulamento de,;ta Faculdade o as leis vigentes. 

I{ i o do Janeiro (ou Bahia), em .... de •............... de 189 .• 

O dil•actor da Faculdade 
Assiguatura da parteira 

O ;;ecretario da Faculdade 

(Logar do sello) 
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Diploma de cirurgião-dentista 

E' o mesmo de parteira, mutatis mutandis, 

Modelo das apostillas dos proflssionaes formados 
por instituições extrangeiras 

Considerado habilitado pela Faculdade de Medicina e de Pilar
macia do Rio de Janeiro (ou da Bahia), na fót•ma 1lo seu Regula
mento, para exercer a protissão do .•.•...•.... na Republica tios 
Estados Unidos do Brazil. 

Rio de Janeiro (ou Bahia), em ...... de ................... de 
189 .... 

O director da Faculdade 

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

O secretario da, Faculdade 

.................................. 
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ANNEXO N. 2 

Fm·nmlas. das promessas para a collacão tios. 
gt·áos 

De doutor em medicina 

Pr·ometto que, no exercício da medicina, serei sempre tiel aos 
tlevcre,; da hom·a, da sciencia e da caridade. 

Penetrando no interior das famílias, os meus olhos serão cegos, 
minh~t lingua. calará os segredos que me forem confiados; nunca 
me servir·ei da minha proti~siio para corromper os costumes nem 
par:~ favorecer o crime. 

De pharmaceu ti co, dentista e parteira 

Prometto que no exercício da profissão de .... serei sempre 
fiel aos tleveres dil. honra, ua sciencia e da car·idade. 

Nunca me servirei da minha prottssão para corromper os cos
tumes nem para t:·worecer· o crime. 

Formula da collação do gráo de doutor em 
medicina 

O uirector, ao terminar o doutorando a sua promessa, conferir
lhe-1m o grào com as seguintes palavras : 

« Lêtle e meditni as obrns do pao da medicina ; regule-se a 
vossa vida peht delle, e os holllens cobrir·ão de hençãos o vosso 
nome. 

« ltecoh•)i este annol como symholo do grào que vos confiro. 
(( f•o,Jeis prnticar e ensinm· a medici11a. » 
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ANNEXO N. 3 

Modelo llo frontispicio das theses escolares 

( Antes da defesa ) 

FACULDADE DE MEDICINA E DI': PHARMACIA DE ..•....... 

THESE 

Apresentada á Faculdade de Medicina e de Phat•macia de .... 
• . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . em •.•... de ................ de 189 ..•. 
para ser defendida por .•.•..........•......................•. 
natural de ..•.................•.•.......•................... 
afim de obter o gráo de doutor em me•licina. 

DISSERTAÇÃO 

CADEIRA DE ••••••••..•••••.••......••......•••...•.•.••..• 

PROPOSIÇÕES 

Tres sobre cada uma das cadeiras do curso de scioncias medicas 
e cirurgicas. 

( Depois da approvação ) 

FACULDADE DE MEDICINA E DE PHARMACIA DE •..•..•... 

THESE 

Apresentada á Faculdade de Medicina e de Pharmacia de ..... 
• . • • . . • . . . .. . • • . . • . • . • em ...... de ............... de 189 .•.• 
e defendida em ..•.• de ................ de 189 .•.. 

pelo 

Dr ••...••.•....•.••••.•.•••.•.•••••.•...•.••••••••••••••. 
naturi~l de .•..........••••.....................•.•..•........ 

Tendo sido approvado (nota de approvação) (I) 

(i) A declaração da nota de approvação é facullrtti v a. 
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DISSF:H.TA.Ç.:iO 

CAPT~JR.\ fm ..•..........•.... : ........•....••. · ... · ... · •· • 

Tre:> sobre c·,,J:t uma d:tS ~rtd•·ít·"s ,Jo cm·~o de ~cíencí:ts mc,Jicas 
~~ cirnt·p-icas. 

Modelo do ft·onti~pirio flil:-; thcscs de rmwurso 

IHSSEI~T.\.Ç.\.0 

C,\JJE!ft\ UE ............................................. . 
. . . . . . . • . . . . . . • . . . . • ( Titulo do ponto 1 ••.•••••...•..•••••• 

PH.OI'OSI('ÕES 

Tres sobre cada nnm da~ catleiT·as comprcltondidns 11:-t ...• 
S('Cçi'io. 

The~e 'lo concl!rso p:\l·a o lo.:.:·ar ,),) lente substituto da 
... so~~~·:'lo apre,;··nt:uh "· l•'aenld:ul•· >i•.J :\I'J'lic:ina e ,Je l'!iat·nuteh\ 
d'l •..•...••.•... em .... d" .............. de IS:l ... . 

p~'lo !H· ..•....•...........•...•.•........... 

()~ J)l•,; .•..••.••.••.•.•..•.......•..••...••••..•.•.•..••••••• 

DIWltln'O N. l.J.R2 A- llE 24 J•E .IIJLliO DI·: !NO:: 

O Vice-Presi•lente d:t Repnhli<J:t. do:; E4a<lo;; Oni,ln:s do Bmzil: 
Considerando rpw pola l••i n. :!1) d1l :lu do do:~ornhm elo 1891 foi 

o l'oclc!t' ExocJntivo anlclJ'isad .. " l'POt'~:tni,.;:tl' a,; ltt•partic;l•f':;; de 
F:tzewh: · 

Cnn~id~>ra!llln quo pela j•as:'a.:.:·ntn, p:ll':t a' J·nnda. lll!lllicipal, <los 
iutrwsto~ pretli<ll, ponna de ag·1w, in•lnstri:t" n ('!'o!i:-;s,-;,J::;, ,;oiJI'cJ 
"g-;Hio n tr-;tn~missã.o de prupt•i•·•lar)._., liP."n.o '''i"•dit·rtiP da. Rect" 
lu•rluria dc::t·t ! :a pita! l'P~tridl• """ ÍltJi'":;to-; ll;iu lan~:adu,; ; 
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Decreta: 
Art. I. o O numero, classes e vencimentos rios empreg-ar los 

da Receberloria d;t Capital Federal seriio o~ <~onsl:autos <h tal)f"Jlht 
que a este acompanha. 

§ \. 0 Aos ornpJ'e;.:ados quo exr.erlorem do •JnUdi'O, e111quanto 
addidos, scr.lo .tiJIJJl:t<lu,; u~ \·rmc:illH'Iltn,; ']ll<lactnalmcuto pe!'
cchelll, e entrat•:!o par: r o quarlm :· pi'OJHH'çiio rpw ,;:.1 l'ot'elll da mio 
Yagas n·•s J'r•spectivas cb~ses. 

Art. 2." Fica111 revogada~ ao; dbpnsio;vos om contJ'<ll'io. 

Capital Fe•leral, 24 de julho rio \8\n, 5" da Repul!lica. 

FLOIUA~O l'E!XOTO. 

Fclixbello Fi·cire. 

Tabella do numero classes vencimentos dos empregados da 
Recebecloria da Capital Federal, n quo se ref'ere o de•:reto 
n. 1482 A destil. data 

El\IP!: E<~O 

1 director •.•.•.........•.. 
1 snh-rlirect0l' .......... , .••. 
4 tos esc ri phll :1. ril)~ •.•...... 
!i 2'~li dit11S .•••.. ··•·.••••••• 
H 3°s ditrJS, .•.••••••••• , .•• 
X .{Q• d It<lS ••.•. o o. o., •••• ,, 

i thnsunreir•J. o ••••• o • o •• o o 

:~ fieis •. o ••••••••••••••••••• 

1 portf';ro ••..•.•.•. o •• ,., •• 

í C'lUtinun" ............ , 0 • 

~ 
c .., 
"' ~ 
"' o 

6 000~001 
4 ,,Ods<JI 0 
3 ~00:<0:):) 
~ .\ou.<ooo 
1 1 ;r 10.>000 

-'0"~000 
-1:800;'!000 
2:ti0iJ:;:UOO 
1 :800.)01111 

~~ iO.~ H_l~l 

·-
~ 

-

3:•1003000 
~ :-10 ':'OIJO 
1 ,,;oo,,ooo 
t:2d<l:ooo 

'ihlcOm 
í00$000 

~: iO.t~OOO 
1 :-í::n.~OdO 

1()()<111)() 

Í' '·~')1\fl 

.., 
~ 
~ 

c: 
~ 

"' _., 

6 ,.. 

~l:lii)II.~OOO 
7:<11 :')110 I 
't:."iUil:'I)Ü) 
:l:riOII:$11<10 
~:-IOIHJOO 
1:~00.«1110 
7; ~OO.~dlkl 
\:11011.;00 I 
i: 700$000 
I : í 4!1 ..:1 10 ~ 

;;, .., 

" ~ ,_ -~ 
._; 

':: 
.:; 

\);()00;)000 
7;~00oiUOO 

J~l:~llli.'OIJO 
1-1: wo.;uoo 
1 í:·'i0t1:5GOO 
\):li~IO~O·IO 
7::!0•.;000 
1~:0>!0;$000 
~:;ou.; 100 
~,;j 1iO.~OOO 

Capital Fr•drmll, 2-l de julho do IS~U.-Felisbello J?,·,•in•. 

llECI~ETO N. 1·182 11- nr•; 24 nr: il'LIIO 111>: IR9:l 

\ntnl'i~a. a funcci!'nar :1 ~oeied..-tdo flnonytn:l. Lnt.l"l'i:t :-\acio)Jl:d. 

r~specti\·o~ ~""-'l:!tnlol'-'. 

O Vicr)-P1'<1Sirlt•n tn d:t Ropuhlic:1 dn~ E,;l:uJt,,; {] n ido,; do llt•a zi I, 
attPndenrlo ao que lhe r.•pres•·ntou a scH;iedad,, anonynt:t Lot.,ria 
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Nacional, o tendo ouvido a repartição fisca.l competente, resolve 
approvar os seus estatutos, e autorisa a mesma sociedade a 
fuuccionar, com os contractos que ::ulherirem ao plano de fusão 
o os que de futuro adherirem, preenchidas as formalidades legaes 
para tletinitiva constituição 1las sociedades :tnonymns e observa-
das as seguintes clausulas: . 

}a, deve ser consi•lerado como parte integrante dos estatutos 
o regulamento rle 17 de f<lVereit·o de I R93, em todas as 1lisposições 
que foreu: applicaveis ; 

2•, a sociedade organisará os seus planos de extracção loterica, 
adoptanrlo as combinações que mais convierem. comtanto que a 
porcentagem dt. stinada para premios nunca sej:t inferior a 00 "/o 
do capital de c· da loteria, e sejam opportunamente recolhidas 
aos eofres publ cos as quotas que lhes pertencem ; 

3a, será por tempo de quinze annos, contados da installação 
da sociedade, o prazo dtt presente concessão ; 

4•, na Directoria do Contencioso do Thesouro Federal lavrar
se-Ita o competente contrado, de conf.)rmidade com as presentes 
clausulas o os pareceres tiscaes, que serviram de base ao 
despacho que autorisou a fusão lias loterias. 

O Ministro 1le Estado dos Negocios da Fazenda assim faça 
executar. 

Capital Federal, 24 de julho de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Felisbello Freire. 

DECRETO N. 14R4 (•)- J•B 25 llB .TULHO DE 1R9:! 

Reorprnni~~ n, Guarda Nacionnl dn. eomarcn. de Pão Ue A~sucar, no Estado 
<las A1agt,a~. 

O Vice-Presidente da H.epublica dos Estados Unidos 1lo Ikazil 
resolve decretar o seguinte: 

Art. I.• A Guarda Nacional da comarca •le Pão de Assucar no 
Estado das Alagôas, ficarà reorganisa,fa do seguinte modo: ·• 

Co.m os .batalhões de infantaria sob ns. 28, 31, 36, 41 e 44 do 
serviço actn·o, 7 e 15 do da reserva e dos reoimentos de caval
Iaria de ns. ~ e 4, estes de quatro esquadrões ~ aquelles do quatro 
companhias cvdíL nm. 
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Art. 2.° Fica elevada á c.üegoria <le b:ttalhão, com quatro 
companhias e a designação de fí'i", a za secção de batalhão de in
fantaria do serviço activo. 

Art. 3. o Ficam revogarln~ ns disposições em coiltt•ario. 
Capital Fedem!, 25 •leju\ho c!~ 18\n, S" da B.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1485 - DE 25 DE .JULIIO DE 189:3 

Torna extensivo ã Armada. o disposto no n. t do !=i i 0 do nrt. 7° ela l~>i n. 26 do 
30 de dezembro de !891, relativo no Exercito. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe expôz o Ministro de Estado dos Negocias 
da Marinha, e 

Considerando que, pelo art. 85 dn. Constituição Federal, os offi
ciaes do quadro e das classes annexas da Armada terão as mesmas 
patentes o vantagens que os do Exercito nos cn.rgos de categoria 
correspondente. 

Resolve tornar extensivo á Marinha. o disposto no n. l do § 1 o 

do art. 7" da lei n. 26 de 30 rle dezembro de 1891, que concede 
aos officiaes e praças de pret do Exercito que baixarem ao hospi
tal, em consequencia de ferimentos ou desastrn occorrido em acto 
de serviço o soldo integral de seus postos dur3nte o tratamento. 

O Contra Almirante Felippe Firmino Rodrigues Chaves, Mi
nistro de gstado dos Negocios da. Ma.rinha, assim faça executar. 

Capital Federal, 25 de julho de 189::!, 5° da Repuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fi1·mino Chaves. 

DECRETO N. 1486- DE 28 DE .JULHO DE 18\J:l 

Approva os estudos definitivos do prolongamento da Estrada de 
!<,erro Mogyan:t, de Resaca a Santns, r! o trecho q ne comprehende o 
Alto da Serra do Mar á estação do Guayó, na l<~strada de F'<'rt'o 
C:entral, a ramal d<'ssc ponto :i. cidade tle l\Iogy daR Cruzes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rrazil 
resolve approvnr os estudos definitivos apresentados pela Com-
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panhia 1\fogyana dt Estradas de Fe1·ro e Navegação, do prolon
g-amento de Resac a Santos, rlo trecho que comprehende o Alto 
da Sorra do \lar ú stação <lo r;.nayó, na Estrada de Forro Central, 
na ext<'nsão d<J 12 kiJ,•meh•o,; e ramal dessa ponto á cidade de 
l\log_r da, CJ•uzrs, na de 1:-lk. lti.37i'", os fJUaes com este baixam 
:·nl•ricad(:~ p<do dircdot• ;r••t·a I da !Jircetoria de Viação. 

O Mini,tt·o de Est:ulo <los :\ügocios da lndustria, Viação e Obras 
Pnblic·\,; a,;,;im l"a<;<t <JXC ·ufa r. 

Ca!dta1 Feder:•. I, 2'i rf,! jnllw dü 1~9::, s·· da Republica. 

FLOIUANO PEIXOTO • 

. 1. F. Prnrlo Sou:::a. 

D!~CítETO N. 1487- IJE 2R 1m .n::;LHO DI<J 189:3 

Equip ..... r:i oo;; prhwii'OS o SOf!'UTHlns }l'l.troíes ·lo .\r~t;nar rle Guerra da Capita.l 

Feder:,!~~)~ 1nachinista~ •lo me~tnn arsmt:-~1, eleva :'t catP-_goria. de terceiros 

p:1t1·••e~ "" p'ttr·le~ :Jn··H·atlos ~ '''}nip.'ll'a <~S \'encimentos 1los machinistas 

da" ! lll•·h~·.- d:lfJ11~?1lP :n·senal :-~.o::::. ilradtini~h~ dP ig-nal c-ategoria do .\r

s··rJ;II ·!e :"lbr·irrha I' apJlt'l.i\·;• :t t:thella d·~~ resp(~cth·os V''ncirJientr.s. 

O Vir·o-l're~ident.c da l~epnhliea dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da, :lut,.rktç"io conferida pelo d<:crcto legislativo n. 12\l 
,J,. IR de nwin dr> corrente anno, resolve: 

Art. !.° Fir·am '"tllipn·ado~ os primeiros c segundos patrões 
do .\r·s•·rwl rir, r;nr·tTa da. r":•pit:d Fedrn·al aos machinistas do 
mo~uw :•t·son::l " I_'[,;I:Pio~ :·, ,.,,tcrori l do terceiros patrões os 
pattil<;.-; :,t·nJI·ar.los. 

,\ri.. :? . " Fi<·am cquip:u·,,Jos os vencimentos dos machinislas 
d:lS lanchas rbquclle arsenal aos ,\os maf"liinistas das lanchas de 
igual categori<L do .\r~cn:d de .\larinha desta Capital. 

,\rt. :Lu 1.\':L coufornticlarlc das disposições precedentes, os 
vnncimentns rl~>s s•qn·acihdos patrões e machinistas serão pagos 
.f,~ ili'Cnrdo com a taLcil:t qne com ''~te loaixa e a contar da <lata 
do f·r_•!"erirlo <lccreto u. 12\J de IR de maio ultimo. 

o 1:cn·~t·al de :•i,·isão Antonio Ené:ls nustwo na!yii:o assim o 
f,•nh·l Pnl<•ndido e llXpo~'a o~ r!osp.tdlo~ n"cPssario~. 

Capil:il l·',,f,•t·:d, 2" de .inlhu do 1:-l!l:!, ;,.,da Hcpnhfica. 
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Tabella dos vencimentos dos patrões e macbinistas do Arse
nal de Guerra da Capital Federal, a que se refere o decreto 
n. 1487 desta data. 

CLASSIFJCAÇ.\0 JIJ.\giA. 

:: ~ Patrões .. ., .............. , .................... , ..... . 

30'' ditos (patriie~ arvorado~) ..... 

Machinista!' .•....•.•..•........ •.. , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ~;!.: 1.:!.'; 

Capital Federal, 28 de julho de 18\B.- A;ltonio Enéos U. 
Galviio. 

DECRETO N. 1488- DF. :11 DE .JULIIO IJE 18\1:: 

Approva com modificações os e"tu<los r!AfinitiH>s ria Estrad:t o\<) F<•rro 
do Pe<;anha ao Araxá do lt'el'hn de• ,\rax:'•. ;, ('<>lli'w;:io. 

O Vice-Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Hrazil, 
atten<lendo ao que requereu a Comp;I!Jhia ~:str\ula de Fer'!'o rio 
Pcçanha ao Ar:.u:à, t·e,;olve :=~ptwovar os e,;tn•los definitivos •l:t 
Estra•la ele Ferro do Peçanh:' <~(> Araxit, J" trecho de ,\raxú á 
Confusão, na ''xtonsão de 14Jk, 1\Jli"', com as morlilicaçõt!S. a~si
gnalarlas ~t tiut.1 azul uas plantas que colll este haix,,m r11lil'ir:ada~ 
pelo director geral da Directoria de Via~·ão. 

O Ministro de Estado dos N<•gocios da Indnstria, \'i,wiio c Obras 
Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, :n Je julho de 1803, 5°<h ltepublica. 

FLOitiANO I' I•aXoTn • 

. \. F. Prwla Smt :o. 
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IJECRETO !'i. 14RO -DE 31 DE JllLIIO lll~ IRJ:l 

Cera mais um regimento de cavallnria dB g-uardas nacionaes na 
enmarcn da Estancia. no Estado de Sergipe. 

O Vico-l'r<'~i·len!e •h Repnhlica dos Estad"s l]nidos do Dmzil 
decreta: 

.\J·tig-o nnico. Fica croa•lo na eomm·ca d:t Estancia, no Estado 
de Sergipe, mais um regime11to do cavallaria de guardas 
nacionaes, CO!'J quatro esqu:1drões e a •le~ignação ele 12°, o qual 
sera organisado com os guardas qualitic:•do:; nos 1listrictos da 
comarca; revoga•bs as disposiçõe~ em contral'io. 

C:•pital Federal, 31 de julho de ISO:l, 5" da n.opublica. 

FLOllL\NO PEIXOTO. 

Ferna11do Lobo. 

DECRETO N. 1490 - DE ::n DE .n·LIIo DJ·: 1893 

Crc:1 um coann.1.ndo su}-wrior d~ Guarda Nactou:-tl ua cout;;rc:-t d·· Vizeu, no 

Estarlo do J';lr;i. 

O Vice-PI't>sident<> da Ho['nblica dos Estados Unidos do Brazil 
resolvo decreta I' o seguinte : 

Artigo nuieo. Fica erearlo na comarc:~ d" \'izen, 110 Estado do 
Pará, um comm~u11lo superior de U uarda N.teional que se comporá 
dos batalhões de inlhntaria do serviço aetiYo ~(,h us. 12 e 92, des
lig-ados do com mau do superim· da mesma guarda d:t comarca de 
Bt•aj:tança, no referido Esta·lo, e de um batalhão da rrserva, ora 
creado cnm qnatro companhias e a desig-nação de Jl)o, que se 
comporá dos guat·das 1lesse serviço IJUalitlcados nos districtos da 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de .in1ho de 1893, 5° da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fevna11rfo Lobo. 
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DECRETO N. 1491 -DF. 31 DE JULHO IJE 18üH 

Cren. mais um batalhão dn. reserva de guardas nncionaes na comarca de Bra
gn.nt:-:t, no Estado do Pará.. 

O Vice-Presi•lente da Republica •los gstados Unidos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Arligo unico. Fica crendo na comarca de Bragança, no Es
tado do Parà, mais· um batalhão d<t reserva de guardas nacionaes, 
com quatt•o companhias e a designação de 20°, e que organisar
se-lm com os guarda:; dosso set·viço qualificados na villa do 
Guatipurú ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de julho de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1492 - DE 31 nJ.: JULHo m; 18ü3 

Cren. um connnando superior de Gua.rl1a Nacional na com:-trcn. de Pírajú, no 

Estado de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

.\rtigo unico. Fica ct•eado na comarca de Pirajti, no Estado de 
S. Paulo, um com mando superior de Guarda Nacional, que 
se comporá de um batalhão de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhias e a designação do 189°, de um dito da re-· 
serva, tambem com quatro companhias e a designação de 97°, e 
de um regimento de cavallaria, com quatro esquadrões e a 
designação de 83°, os quaes se organisarão com os guardas na
cionaes qualificados nos districtos da referida comarca ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 da julho de 1893, 5° da H.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo, 
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IJEC :ETO N. 1493- DI·~ :31 IH: JULHO I! E 1893 

cr,··~ :lia i~ 11'11 ha!~.Ihão de inf:-mtal'ia d0 gn:-ti'd:t~ Jl::tcionaes 11:1. Cfllllarca rh~ Holll 

.fp<.;no;;:: dn.~ :\fP.ir·r~.s. !l•l l·>:t~d., d:t ]t:Jhi:l. 

() y;cc-l'l''''i'lento da l~opnhliea. dos Estado~ Onhlos do ilJ'.tzil 
rl"cret't: 

,\r! i!.!'" tlllir.o. Fic:1 crearlo n:t comaÍ;e;t de Bnln.TrJsus do3 l\Ieir·as, 
no 1~-f;vln 1h B oh ia. 1111i,; n:n hat:~lJJ;to de i nhntarin. de g-ruu·das 
rwciomt•·s do :; .. ,·viço :octivo, ''"111 ']n:rtro ·~ornpanhi<~s c a •lesi
;.nra~·ão cl• l.Jm, o qn:d ~··t·:'t organisar!o com os g·nardas (junliti
earlos nos d~,-tl'~ctus ,~;o, 111 ·~111a cnmar\''t; re,·og-a·las as disposiçües 
em contl'at'Jo.[ 

Capital Fetldr·al. 31 do julho de ~~~u, :'i" d~t Repuhlica. 

FL<mL\ :-\0 PEIXOTO. 

F1? l'nando Lobo. 

I>I·;cn.ETO N. li~) I- ng :l] 1>1-: .1['!.110 DE 189:: 

Cr•'.:t ':t:ti-..; 11111 h:tta!hã0 r}p infanl:lri:t de gli.11''1as nacionae~ na. eomar<~~ rlo Ino 

::\h.1•n.nkio, 1:o f':-.;f:vlll dr~ ~:~~:~a7.. 

O \'iCt)-PI'I>'it!en te d:t I U'1pll' ri i<;a do-; :·:st" In-; I; nidos do l~razil 
resnl \·e 'll)•;r· .. t·'": 

,\l'th!o nni~n. F;, •. , ~r·•.1.·!o n 1 enm •:·,~:t do .Rio :1.1:\ranh:lo. no 
Esf:!·lo d.• n,v:t:~. m·ds ll"t '•::':t!l!:'i.n •'·• in'';~nlari:l •lo ;..:-uardns 
n:•ci•m:t '.-i do ;et•vir;o :1etivn, Clllll ']ll'ltT'O eo11lpanhi:1.~ o a d<)Si
~naç'io "'' ! 1". ,, qna.l ,p:·:'• "''~:·ni~a·lo ~Oill os g-n:)r<las qual i li
c 1do~ 111 f~id: 11 ln d·~ P,Vl'tJllOp~lli" !.' lrJrl.~JH't r~ontarca; revogarias 
''' disposi•;õe:; em ''O:Jtl'al·io. 

Capital Fe•ler:tl, :n rle .in lho <lo U~D:J. ;-,o rl:t llepu!Jlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe;·nanrlo Lobo. 
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DECR no N. 140::: -DE 31 DE JuLno D8 1893 

Approva os estud,)s e pbntas apre3entados pe!a Emprezn. üo arJ·as·unent(l do 
1\lurr11 d J C:\st~ll J, p3.ra o. c,Jnstru~çã J d.asa obras n. sc1t c.ugo. 

O Vice-Presi•lente da Republíca <los Estado':! Unidos do Br·azil, 
attend·~nclo ao <pn requer'n a Empr·ez:t do ar·ra•::une tto do 
Morr•> do Ca.-;t·~ll•>, resJl ve a;,provar os e3tu·los e pltnta~ apr·e
senta•los par:t :t execução das ol,m,; a C]Ue se ret"cH'e o decr'<3to 
n. 758 d•l IH dH setHrnbro dJ -1890, deven•lo ser· obs·Jrvados, não 
só no alinhamento como na construcção do caes entr·e o Outeiro 
da GlorLt e o Mürro da Viuva, as especili·~ações e o perfil-typo 
pr·opostos pela Inspectoria do 4" di.:;tricto :los Port<JS l\laritimos, 
e que, hem como os referidos e;;turlos e planta3, com este haixam 
rul>I'icad<l> pelo diroctor'ger,tl da Direetol'ia tias Ollt•.ts Puhlbts. 

O l\linistr·o •le E>t:do dos Negocio> da. Industr·ia., Yiaç·iio c 
Obras Publ:cas assim faç 1 executar. 

Capital Fetl:Jra.l, 31 rle julho de 180~. 5·• da Repni,Jicn. 

FU•ltL\:'-10 I'EIXOTd • 

. 1. r. J',u.da Sou~a. 

Fn.z; extensi\·a~ :1 'lS '11C3tr::!~ Ja F:thr~ca de Fer:n (le :--:. J 1ão de Yp~n~~:n:t as 
di~p 1si~.les tl•g a:+•. t:n c 23'> <11 re~~uh :wnto 1l1:~ /• .. rs·'n1f~-.: de fin:~~-r."~. 

O Viec-I're;;i•lentn ;h R'ljHilJ!i\'a. <ltb E~b<lns Uni·los rio Brazil, 
a.ttrmrl•c'll•lo a•l que lltfl l'<!Jlm.;rnt•m n dir•,:dor da l•';tlll'ica •lc 
Ferro de S. Jo:i • •I e Yp t!Je!ll<t, resol V') rtzer· cxtr~n~iY.tS acs 
mestre> •h mcs:r1t f:thr·ica ns di5po~içü·!s <l·•s ar·ts. 2:;;:) e 2~() do 
regulamento p:tr;t o~ Ar:>cn :os d<Cl Gu•!!'l':t, :tpprovado pelo 
<lecreto n. :)118, rl·l l!J de ontnhr·o de 1~7~. 

O G lll"I'ai •!., [Jiv:slo ,\ntoniD En'•as Gu~la1·n n,,[l·ão ns:;~m 
tenha entcn·li•l' e ·'Xl•~ç;t o-; desp :cito.; ncce.<~ario.<. 

C;q,itctl Fe.!c;·n !, :n ri·· j nl h o de 18J:1, :Í" ri L R••r,nhl:r.:.t. 

FL'Jl!L\:'\d !'EJX•JTO. 

DECRlHO N. 1497- DE :3 DE AGOSTO DE 1803 

Pl·orog-:t. por dou;; :1.nnos o pra.z·,l i1x:ld > na clnu~11h G: 1 , (h dt~cret 1 n. 00.> de 
iS de outul.J:o de iS\;0, p~tra. C mcllt'-:l'> dns. r.hr:ts do p!'O)I•ngamento da 
Eslra:ia J,~ Ferl'v d . .! S. Jcrnny:un. 

O Vice-Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, 
em conformidade d,t autorisação constante do decreto legislativo 

Poder Execlllivo 1803 31 
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n. rl3 · de 25 de maio do corrente anno e attendon•lo ao que 
requereu a Companhia Estrada de Ferro e Minas de S. Jeronymo, 
resolve prorogar por dons annos o prazo fixado na clausula VI 
do decreto n. 906 de 18 de outubro de 1890, para conclusão das 
ohras do prolongamento da Estrada de Ferro de S. Jeronymo. 

O l\linistro de Estado dos Negocios cht I11dustria, Viação e 
Obras Publicas as>im twa executar. 

Capital Fed3ral, ::J de agosto de 1893, 5° da nepubliea. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sowfa. 

D., I' ;· ·!Jd 1 :t C•ln'.·en•·=i:•) ~.'lnit;tJ'i-1. r··l··1J:·:~·l:1. <':lt ,.,, n I~razil~ 

.\r:-;,··~ntln:l. ,. a H··pltbl>·a. :·l'inttt.tl d·J ('t'11~11:-t;-. 

u \ic•:-l't·csitlonte •la H•lpn 1:liea dlls Esta·lo~ Cnidos ,J,J Br:uil, 
tolll:lndn en: con~idemç-ão os fnml:unentos da notiticn·,,i'ío feita a 
l-1 de junho do anno pr0ximo p•lo':'ado, resolve qnc d·:~de hoje 
cc;;..;e em todos o~ scn~ atreitos a Conv•wç:io S tnitaria ~~elelmtda 
cJltt'\' o H:·azil, <L Repnhlica \I·:.:·entina e a ltepnhlica Ol'ient.tl do 
,·,·uc:·u:ty, pt·nmnlgada pelo decrd·J n. IO.::JIR dA ::'2 1!L· agosto 1le 
18.'-:~J ,; pn~ta, em pratka J!Ol' :1ct' t1.1 mesma data IJll') o!'d<;nou a 
eX•J<.:uçilo 'lo l~cgulamen to Sanita !'i o In ternacion d. 

O .\linistro de Estado d:1s J:8bçõcs Exleri01·es assim faça 
exer.utar. 

C1pital Federal, :-;,]o a:;-o.;to i[() lR03, :í" •h Republic:t. 

FLORI.\.'.'0 PEIXOTO • 

.T. Fclippe Percim. 

DECRETO :"l'. 1-191)- DE 3 DE AGOSTO DE )8\13 

])i ct; •,;·HÍ:t :"t. \lhnrlP.Za fh cirl:l'Ie f]•• \fn.cahL~. no Estado 1}0 Rio f},~ .Janeiro, 
crea ]a ]1elo .Jecrf~t~J legi.;.;htiYn n. :H de i2 de janeiro de 1.'Ll.2. 

U YicD-Prosidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Tt3JVIo de dar categoria á Alfandega (h cidade de Macahé, 

no E;tado do Rio de Janeiro, crcada pelo decreto legislativo 
n. ~31 de 12 de janeiro de 189:?, 

Dect• ·ta: 
,\rL !.• A tabella do numero, classe e vencimentos dos em

pregados da Alfandega da cidade de 1\Iacéthé, no Estado do Rio 
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de Janeiro, será annexa sob a lettra Q ao regulamento que 
acomp:tnha o decreto n. llllô de 17 de dezembro <le 1892. 

Art. 2.° Fic[tm revogadas as disposições em contrario. 
O Ministro e Secretario dos Ne-.:·ocios da Fazenda assim o 

faça. executar. · 
Capital Feder~L ::l de agosto de 18\J:l, 5• d~t Republica. 

FLORIANO PEIXOTO 

Felisbello h·ei~·c. 

DECRETO N. 1500- DE 3 DE AGOSTO DE 189~ 

Cl'":l. lll:tÍ~ um hatalhãn de infantaria de p-urtctla~ U3dnn:-te:-: ll'l t:IJHl:l.rc:-. de 

[hitin.~:t (anti,::::t J:,,a-Yisla. d:t<o; Pedl':l~}. !lot E.'>tadr, ,1~ :-..:~ i'a11h). 

O Vice-Pt·esill'mte •la RopnlJ!ic~t do~ E:>tad•1s Cnidos do Rrazil 
resolvfl decret<~I' o seg-uinte: 

.\rtigo unicn. Fica creado na conmr1::1 1le Illiting;\ (antiga 
Boa Vbt:t da~ Pe·h·:•s), no E:;tatlo de S. l'aul", !It:tis nm bata
lhiio de infant:wh de ;:na r las nadonnc,;, com rJn:ttro con:panhias 
o :t designar;'lrJ de l \)I'', e qno organisar-se-lta com os guardas 
desse sor·viço qn:ililir>"los na r:;feri !:t ~omarca; revngatlas r;S 
disposir;ões em contrario. 

Capital Federal, ::de agosto de 18\n, G'' lb ltepublka. 

FLO!liAXO PEIXOTO. 

Fenw,ulo Lobo. 

DECRETO N. 1501-DE :'l DE AGOSTO DE ]:)CJ3 

Cre~ mn i!': wn h:Jblllã., de infnut:u·:a de gu;tr,Ja:;; nncio11n0s n:-t coHJ:tJ'<':t de 
.1 alH,\icab:tl, no Esta•lo de ~. Pau lo. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Esbdos Cnitlos do Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo nnico. Fica creatlo na comarc..1. de Jaboticabal, no 
Estado de S. Paulo, mais um batalhão de infantaria de guardas 
nacionaes, com quatro companhias e a designação de 1\)0°, e que 
organisar-se-ha com os guardas nacionaes quali licados no 
disti'ÍI}to de Bebedouro, tia mesma comarca; revogadas as 
disposições em contrario. 

Cnpital Federal, 3 de agosto de IS!l3, 5° Lia rtepnlJiica. 

FLORIA!\' O PEIXOTO. 

Fernando Louo. 
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DECft8TO N. 1502- l>E 3 DE AGOSTO I>E lS<;J:l 

H e H'g.-..ni~·t 11 C·l n tw.n1l > snperlor tb (~uar.la. N:\Ci·Hlll U:t c llll:t.rcn t.le ~antos, 

n·1 l·~"ta~l•> tlt~ S. Panlo. 

O Yice-Presi·lontl) da Hepuhlica dos Estados Unidos do Bt·azil 
resol \'C decretm·· o seg,Jinto : 

Artigo unico. Fica reorgani,;;ulo o comm;w•Jll superior da. 
GnarJ.a Nacional da comnrclt 1le Santos, no E-;tado de S. P<wlo, o 
qual se comporá do i 0 e 5.!0 batalhões de inf,tnhria, já ex:is
tentes o l'l!llnz~~los a (]Uatt·o companhias Ctth um, do 1<;12" tb 
mesm:\ at·ma, 1 ra creado, e •h 1• O'ecçiio de lmtalh\o d;t reset·va, 
elevada ú cat goria de b:ttalhão o com n designação de 98", 
tamlJ"m com qnatro companhias c tda um; roYo~arüs as db
posiçücs em contra rio. 

Capilitl F~~·ll)ral, ~de ngo.<to do IR<;n, ~,o 1la l~•}['nhlic;<. 

fLilRL\:'\· > I' EIXOTO. 

I•E,·,u~Tu N. t.io::- 1o1: :: T•E .\cnsT•• ~>•: 1s'.1:: 

!::. :i. ·~ü·;-' q·;;l •le ktLt:ltà) :1 t;• ~""•·.l1 dt' l,\t·dl.:''i·• rb ~-.- . .., ,1 ~~·1:\r,h 

"\:t'" 11" :l·l ('' ··:ll"'""l. ·!: 1 I ."11":1' ·.I. I F,.;l .,J . . I ~~-·· 

n \'it'•'-l'r, ~'·lenk d;t lce]'n:rh~,J .toe: E~ta>l." !'n!rJ., d11 llr;tzil 
1l•~crot<t: 

Artigo nnieo. Fic,t o\llvad<t :\ catt~;,:·oria l~e l.at I] h;,,,, com 
quatro companhh18 o a de,.:ígnaçiio do :~i", a I' :<:~cço:l0 de lJa
talhiio 1la 1'•3Sé'!'Va ria GuarJa Naci. r na I da comnrc-;1 d:l Cn,?· :q<·it·a, 
n" l~:;tatlo <.h B•thin; revogadas n:' dispo~it;õ~s ''ll< ::ontr .. rio. 

C~•pitrrl F<'ileral, :~ <.lc :•g .. st., •h IS\1;;, 5° da !(npnl'k:L 

FLO!UANO PEIXOTO. 
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DECRETO N. 1504 - DE 3 DE AGOSTO DE 1893 

ApprJva as plant:ts e orçamento das obras d'arte a construir na linha pdn
cipcd e ramal da Estrada de Ferro Central da Bahia. 

O Vice-Presitlente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Brasilia;~ Imperial Central Bahia 
Railway, resolve approvar as planta~ e Ot'çamento das obras 
d'arte a construir na linha principal e rami\1 da E>trnda cle Ferro 
Central da Bahia, os qnaes com <}Ste baixam rubricat!os pelo 
director geral da Directoria de Viação. 

O l\linistro de Estado dos Negocio,; da Jn<lustria, \"iação e 
Obras Publicas assim faça, executtr. 

Capital Fwleral, 3 de ::~gosto de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Pmda Sou~a. 

DECRETO N. 1505 - DE 5 DE AGOSTO DE 1893 

A ppro,·a os estudos definitivos <lo prolongamento da Estrada de Ferro Mo

i'Jan:t, do trecho de Atihni:t,;, garganta <lo Pinhal. 

O Vice-Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companbht Mogyamt de Estradas 

·de Ferro e Navegação, resolve approvar os estudos definitivos do 
prolongamento da Estrada de Fc~rro Mogyana, trecho de Atibaia 
á garganta do Pinhal, na exten,fio ele 3ü",750m, os qt1aes com 
este baixam rubricados pelo director geral da Directoria de 
Viação. 

O Ministro do Estado dos Negocias da Indnstrht, Viaçfio e 
Obras Publicas assim faça executar. 

Capital Fe•leral, 5 de ::~gosto de 1893, 5° da RepulJlica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

A. F. Paula Sou~a. 
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DECRETO N. 1506- DE g DE AGOSTO DE 18U3 

Altc;r:t o plano de uniform•• d:t <;u~rdct :"'n~:iuual da Hepublica. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bmzil, 
attendcndo ao que reprcst>ntam comrnandantes superiores da 
Guarda N:.tdonal em diversos Esta• los da Uniã0, resolve mandar 
sub5titnir no ~l 0 uniforme, JJJ:u·c:t·lo pelo decretou. 1167 •le J:~ de 
dezemuro de 1891J, !Jal'a os otli:~iaes da G1urda l'iacional d:L l~epu
blica, a l·lusa, ora em nso, pelo dolman constante da descripção 
incln~a assignada peio l\linistro ti e Estado da .r nstiça e Negocias 
In terwres. 

Capital FedLlral, 9 Lle agosto •le 1893, 5" da ltepublica. 

FLORU!\"0 PEIXOTO. 

F~rnando Lobo. 

Dcscri}lÇÜ.o do dohn.an. adopt.ado para o 3" 
uni1or:ruc do,; o:Hiciaes da Gn.at•da Nacio
nal da J{',epublie:t, t~ ao qual se ref"ere o 
decreto n. l.t>OtJ desta data. 

De panno a·t,nl fenetn. ~tiJoloatlo an centi'o :•nr uma ordem d0 
oito l>otú<·S, dbpostos do mesmo modo '111•? na sobrecasaca, do 
COll[ll'illlCIItO <lo IJI'liÇO e~tend ido at•_; :lO I !leiO d;t palm;t da 
miio, c:u\·cllas de 0 10, 2:2 tf,, corupl'irn·!nt0 nn~ costur<~.S <1<1 parte 
trazei1·n ''<:um tr••s !,ot<•··~ Jl<'•JU••nn-; e::tl· uma; :~bertnra ao la>lo 
e..;r1ner·do par~ L d;u: p-~~sageru ;IP~Jr~up():-: d:: e.'l':1da; nla!lg~ts, g-ol las 
e div:sa~ OJI! tudo i!"wte,; :'ts d<~ ,.:o!•J'<·0:1S 'c:1: goJ•re as C<htm·a~ 
da,; •·o~:as o em !<:da a yolta, n parti I' •I, I ns•) d:1 g-olla, ;!WII'IW· 

cido de eadnrço preto de lii. e ~etl:1 e"n1 fl",Jlt8 t!e- lar:.:-urn, que 
acompnnlwrú '' al,crtnrn do !a· lo esquerdo e tei<t disposi~·ão s~-mc
trica tio l:ldo direito, sendo este c;:daJ'<;o por sna vez taml>em 
guarn.·r,ido em todo o comprimento e ú rlbtaiH'Í<t de O"',Ul put· 
um cordão de soutac!te preto de U'",OOZ de espessura. 

No peito oito orden,; de alamnres de ;·outoche preto de Jii e 
seda de om,007 de espessura. pr·cg-arks lateralmente, a prender 
nes hotões do centro, tenuin<:d0s nn ha:;e pelo mesmo de5eiJ!lO 
•la platina. 

Plr~tinas de duas ordens de cordiio Iico de fieira de ouro de 
0'",()():) <1<3 espe~sura cada um. formando uma. meia !na com 
0"',07 de eixo maior, terulinanrlo p·•r uma í:lecha com 0"',14 de 
compriJnl'lnb, nvivadas rle fazen•la •la cür Llistinctiv~t ria arma 
ou ;:!orpo a 'llle pertencer o ofliei~tl e pr·csas nas extremitlndes por 
per[uocJnos botões em uso. 
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As carcellas, trapesios, pestanas e vivos, e bem assim os em
blemas da arma ou corpo, serão iguaes ao~ actualmente em uso. 

A golla será tambem guarnecida na extremidade por um sou
tache preto de lã e seda de om,oc~i de espessura. 

O dolman para os offlciaes da reserva e reformados será seme
lhant.• aos da activa, com as variantes estabelecidas para aquelles, 
c actualmente em US•'· 

Os otficiaes do est:ldo-maior, quando armados, deverão trazer 
no •lolman os alamares pendentes de cordão com agulhetas •le 
que usam actualmente. 

Capital Federal, 9 de agosto de 1893.-Fernando Lobo. 

~J'~ 

DECRETO N. 1507- DE 10 DE AGOSTO DE 1893 

Hr .. vog:.t o ~ 7o do art. to das instrucções para a hahilit:t~ão ao monte-pifl 
e 1ucio soldo dos offi~iae~ do Exercito. da .\l'Ul~l..!ln e cJassr~s ~nnexa~. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brn.zil, 
no intuito de remover os embaraços que provém da exf.!cução do 
!:i 7° do fll't. 1 o elas instrucções manrhulas observar pelo d(lcreto 
n. 471 de l de a::wsto de 1891 para a habilitação ao monte~pio e 
meio soldo dos offl~iaes do Exercito, da Arrt1ada e classe,; annexas, 
resolve permittir que as declarações de que trata o supracitado 
artigo Sc~jam recebidas em f(m\lqner tempo, flc::wdo assim revo
gado o disposto no dito § i•. 

O Contra-Almirante Felippe Fh·mino Roolrigues Chaves e o 
General de Divisão ,\ntonio Enéas Gustavo Galvão assim o 
t9nham ent.endiJo e f.tçam executar. 

Capital Fecleral, 10 •.le agosto de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Enàas G, Gafr,7n. 

F. Chaves. 

<AI'I:J"rP~ 

DECRETO N. 1508- DE 10 DE AGOSTO DE 1893 

Reor,[r::misn. a. Gunr(ln. Nacinnal da comarca Je Santa .l\faria 1\Iagdal~na, no 
Estado do Rio de .Jnneír•>. 

O \'ice-Presirlente da Repuhlica •lo-; Esbdos Unidos do Brazil 
resolve decretat' : 

Art. l. o O com mando superior da Guarda Nacional da comarca 
de Santa Maria Magdalena, no Estado do Rio de Janeiro, com-



pót'-S9-IIa dos actuaes 19" hatalhiío •le infantaria, s• da reserva, 
rednzl•los a quatro companhias c .da um, 18• corpo de cavallat•h•, 
com !JII'•tt·o e~·Jna•hõe~. e mais um l•atalhão de infantari:>, com 
qw.tt·o roH•p:•nhias e a rlesi~·nação de Gl•, um dito tht reserva, 
tamt.em C<JIII quatro companhhs e a <lesign: ç;o Lle 3:::0

, e um 
regimento de eavallatia cum r11Ia!ro e:,;rpwdt·õcs e a designa~·ão 
de 21° <ll'.\ I.Tcado~ . 

. \t·L :! . · ite\·og-:un-srJ ;,;; disposiçií,~s em c mtral'i". 
Capital F:••J••r:>l, 10 1]e ngo.;to de 18\n, ~,o ·'a ltr•pnhlic:!. 

f LO!U.\'10 PEIXOTO. 

Ferw•;ulo Lobo. 

LIEC!{ETO N. I:JilO- IJE lO IJE MlOSTO llE 1803 

Crea lllrtis 111n h~thlhão de inh11laria de guard:~s naeinnnes na comnr('a (le 

Juh:-ünn.'l. no E-.;t'ldo de ~tinas Ger.'1(_'~. 

O \'ic<J-Prcsi,Jente da Rt>pulJJic[t •los E~ta•los L:td•los tio Ht'<lzil 
resol nJ dect't·t•·r o se~uinte: 

.\rtigo nniro. Fica creado na conwrca de Inht·úmn, no Estado 
li C ::-.Iiuas ( ;,.J·ae~, mais 11!11 b;. talhão de infantaria ue guard<lS 
naciona··~. C•·III fJL'Htro compn!lltitiS e a design;,ção 1le 198", IJUe 
se orga11b<~rá cotu os guat u;1s qualilicados !los dist!'ictos da 
comarca ; revogadas as dbposir;iie3 em •:ontmrio. 

Capital Ft'deral, ]r} d13 a :n~tn de l8D:1, ÕÍ'' d:l !{.epnl•lic;t. 

FLOI:I.\:\U PElXOTO. 

Proroga por vinte e quatro mezes o prazo fixa do na clausula. Sa do llecreto 
n. lO. fj() de 5 de janeir:l de t o\89, para conclu:-ão d1s obrns da Estrada clQ 

Fcrr() <e Tat1batt~ á Ubatuba. 

O Vice-P!'esidente da Repuhlica do;; Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada •le ~'erro Norte 
•le S. Paulo, re-;o!ve prorogar por Yinte e quntro mezes o prazo 



AGTOS DO PODER EXECUTIYO 537 

fixado na clausula 8• do decreto n. 10.150 de 5 de jnnt>iro de 188\), 
para conclusiio das obras da Estrada de Ferro de Taubaté a Uba
tuba, da que é cessionaria; c0m applicação, porém, da mult;t de 
2 o j 0 , nos termos da clausula 35• do referido decreto, sr•bre as 
qunntins que deveriam ter si•lo pagas pelos jut·os garautidos do 
capital representado por obras já executadas. 

O Ministro de !~:!lado dos Negocias rb Inrlnstria, Yhu;;ão e !)brns 
Pnblicas assim faça executar. 

Capital Federal, I O tle agosto de 180:3, 5° da Repui,Jica. 

FLO!tlAXO l'E!Xl•T0. 

DECRETO N. 1511 - DE lO vE AvosTo I•g !8\1:: 

Amplia nté 31 de dezembro do corrente :tnno a [lfiHoga,;;~q Uo 11r:u.) c<~n

ceclido pelo decreto n. 135 Ue 10 ele junho ultimo, p'tra concl11Si.iu das obras 

de con~trucçã0 rla Estrada •le Fe1·r.J de Caxias a C~jazcir:1<:.;, e di nntras 

providencias. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Uui•los tio Brazil, 
attendendo ao r1ue requereu a C<·lllpanhia Geral de Melhora
mentos no Marau hão e nos termos da autorisação CPnstante do 
n. 6, nrt. 6", da lei n. 126 D de 21 de novembro de 1892, 
resolve amplhor até 31 <le dt·zembto do corrente a.nno a prorc
gução do prazo concerii•lo pelo decreto n. 135 de lO de junho 
deste anno, atú :~1 rie julho, p:ora conclusiio das obras de constru
cção da Estrada de Ferro de Caxias a Cajazeiras, com a conr.\ição, 
pol'ém, tle ref<wid<l comp;onhia. entrar pa.ra os cofre,; ptthlicos, 
no pt·incipio •le cada seme,;tre a vencer, com a quol<t rle U:OOO$ 
para despezas do tlscalisação das estradas de ferr0 de qne ó 
cessio naria. 

O Ministro de Estado t.los Negocios da Inrlustri1', Yiaçi'\o o O!Jras 
Publicas as:;im faça executar. 

Capital F0deral, lO de agosto de 1893, 5° •la Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

.L F. Pi!ula So11;a. 
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DECRETO N. 1512- DE lO DE AGOSTO DE 18\J:l 

Prot·og:t por u:n nnno o prazo marcado ú C()mpanhia Geral 'de 1\Ielhoramentos 
n11 2\l~ranb,ir) p:-u·a a pr•JUlptific."'\ção Je d\JUS engenhos centraes n•l referido, 
1·~-.tado. 

O \'ice-Presidente tla Republica dos Estndos Cnidos do Brnzil, 
nsanrln da autorbadio constante do art. 6", § 22, n. li, da lr•i n. I ?G l3 
<le 21 rlc novemht•o de 189:?, e attenden<lo no que requereu 
a Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão, cessionnria 
tia cou<~essii:o a que se rofer·em os decretos n. 610, de 31 de julho 
de 18(10, n. 132\J, de 2 de fev<)rciro, c n. 286, de 14 de maio d.; 
18\'ll, r1•sol v c prorogar• p0r mais um ann0 o prazo de que trata o 
decreto 11. GGI,•le 24 de setemko d• 18\:Jl, para a promptificação 
tle dons engenhos centrao:; no valle •lo P.;ricuman, E-;tado do 
:\laranh:"io. 

O \linistr·o de Estado dos Negocias rl:\ Inrlustr'b, Yiação e Obras 
Puhl ic:1s as~im faç:t executar. 

Capital Fe•leral, 10 de agosto de 1893. 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

IJECll.ETO N. 1518- DE )I) DE AGO.;To DE !893 

_\Ure :t•) :\Iiui~terio dos Nrgocin~ d:L Tn1lustri:t, Yiaçio e OUras Puhlicas G11111 
cre·lit1) d·~ 11'1 :\IU7:!$"·í~l p:tr:t s~r ~P!1lie71d·) :·\. inde:nnis:tç:l,J. a que te·n d:r,..it<J 
fl. ~fari:t (':lrolin:t. HlwJn·.~111tz. (In ..- ... In r dr- ~~11'1 }lrnp•·ie b·le (',J7,mi·r ,\', Dl''-

1'n1~·~. n • J·:~·.:tdo <f,, J;i"~ {ir:l!i·l·· ,J,. :'ul. 

O Vien-l'rc•si<lenle <l:t H.epnl,lic:t dni l·:~ta•lo~ l'nido,: do Brazil: 
{'~:J!IIIO <11 faCUldade COllf0l'Í<]Q ]'<~!() <Jp 'l'ü[O [egblatÍY<I !1. 152 

•[r) :~1 de julho do corrente anno, re,;<>l 1·0 :d.•ri1· ao Minbterio <los 
Nct:ocio,: da lwln~tria, Yia<:ão e OIJr::s J>ul:licas um Cl't~'!ito <la 
qn1ntia d' cento e qnatorza conto~ lllW<'Cr!ntos novcnh e sete 
mil oitocentos quarenta e oito rtiis (ll4:\J~7~841'), <le~tinado ao 
pag;tnwnto reclamado po1· D •. \lai·i:J C:trulin:t !:.hoingantz, como 
indelllllÍ~avão do valor de sua pr'oJH'i,?!l:~de Colonia S. LourcHço, 
no K.;tado do Rio Gr·ande do Sul, de conformidade com a decisão 
dcl juizo arbitral de 25 de julho de 1892. 

O ~linistro de Estado dos Negocios Ja ln•lustri:•, Viaç-ão o Ubr:•;; 
l'niJUcas assim faça executar. 

C:•pitfl.l Federal, 10 do ~.gosto <le 1893, fio ela ltepuhlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula Sozca. 



ACTOS DO PODER EXECUT!Yv 539 

DECRETO N. 1514 - DE li DE AGOSTO DE 1893 

Approva os estudos definith·os do prolongamento a Santos, da Estrada de 
Ferro Mogyana, na extensão de 18k.43ti. 

O Vice-Presillente da Republica dos Estarlos Unidos rio Bt•azil, 
attenrlendo ao rpw requereu a Companhia l\logyana tle I<;~tratla:> 
de Fet·ro e !'iavegação, resolve appro\·ar os estudos Lletinitivos do 
prolongamento a Santos, da Estrada de Ferro Mogy:nw, na ex
tensão de 18•,4:36, comprehendidos entre o kilometro 12, alem do 
alto da Serra do 1\lar, e o cruzamento com a Estrada de F<:rro 
Central do Bmzil, proximo á estaçii.o tle Guayci; os quacs com este 
haixam rulJt'icados pelo director geral da Directoria de Viação. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Iudustria, Viação e 
Obras Publicas assim taça exocutar. 

Capit[\l Federal, 17 de agosto de 1893, 5" da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. l'n.ul!( Sov:a. 

DECRETO N. 1515 - DE 17 DE AGOSTO DE 1803 

Abre os creditas: de 12:317$1i4, p:tra pagamento das despezas rei ta~, no 
Estado 'I e S:tnta Catharina, por conta da verba.- Soccorrus publkns- 1lQ 
exercicin d(' t.;.JL; e de 2:000$, para o dos vencimentos a qne te1n direit(), 

tlurant • n (~xercicio 1le 1SD3, o Cl)ntinun 11:1. S.eeretari:t 11:1 C<1nJ:1ra dos D··pn

tado!':, Lui7: Ferreit•a de Barros. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estarlo~ tinidos do Brazil, 
usando da autorisaç·ão concedida pelo decreto n. I GU de J,l do 
corrente lucz, resolve abrir os creditos do 1:!:317$171, para 
pagamento das despez:1S feitas, por conta da vcrh<~ - Soccorl'OS 
pnblicos- rio exercício de 1891, com o tratamento do indigentes 
aüiCados de molestias epidemicas, no E,tado de Sautn l'atllarina, 
conforme a rl•JillOnstração apresentada pela re~p••cti,-,. Thec<ou
raria de Fazenda ; e de 2:000$, para o dos vendmonto,; a •1ue 
tem direito, dnr;l!lte o exercício de 1893, o continuo da Secee
tal'Ía ria Camara. dos Deputatlos, Luiz Ferreira de B<lrros, dispen
sado ri\> sel'viçn, em virtude da resolução Lia Camara lios Drpu
tado:; de 6 de setembro de 1892. 

Capital Fedem!, 17 de agosto de 1893, 5° d:~ RepulJlica. 

FLOHIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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Pi~CRETO N. !31G- llE 17 DE AGosro DE 189:1 

1!·· 1/'.!rtni" l :t nn·tr.b ~-H~ion;jl th c l'!]':r ·:~ .J.-, ~- Fellx. nu Esb.do dn. Bahia. 

O YiPc-i'rr'~i·l•.•nto da 1:.q•nblka lf,s E-;ta los Cnirlos do Brazil 
decreta: 

"\!t. 1.0 
.\ <3nai'•h :'lac:on:d ·lt comarca ele S. Fclix, no 

E,;tar],J d,t ll:• !ti;•, SJ COillJ•OI'.'t U•J um ronii~wn•lo superior nrgani
sado com o l:l'J", I L• e 143" kt dht1es rle infant•·ria e :;uo da 
re~el'Ya, .exbtente~ IHif[Uella eomarcn, e 17•, 18', 19•. 20", 25" 
e 105•, Ltltlhom de infantaria, e ::.• da resm·va, desligadfiS docom
mnnJo ~npei·Ior da comarc~t da Cachoeira, no mesmo Estado, 
reJuzitll'S a ~uatro :)Ompanhias carh um, e 11° regimento lle 
cavall<tria, re•.luzido a quatro esqua<ll'Õ!S . 

• \rt. 2.• Os referhlos batalhões serão organisados: 
O 105•, no distrieto do Nos'a Sl·nhora do Desterro do Outeiro 

Rer.londo; 
O 18•, no de S. Pech•o de 1\Iul'itiln ; 
O Hl•, no de Nossa Senhora Jo Bom Successo ela Cruz das 

Alm::ts o Sapé; 
O 20•, no de Cunalinho e Santo Antonio ele Arguim ; 
O 25° o l,t2•, no ele Nossa Senhot'<t da Conceição do "\lmehln, e 

139° no ele Git,oia ; 
O li• e 143•, na sede da comarca; 
O \1° !'é•ginwnto de cavallari<t, 5" I) :JG" batalhões da reserva, 

nos rlistl'ictos lia refel'iua comarca. 
AI't. :L• ltevogam-so as disposições em contrario. 

Capital Feder::tl, 17 de agosto de 1893, 5" da RepuLlic::t. 

FWRL\:"o/0 PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECl'~ETO N. 1517- DI' li DI' AGOSTo DE 18\13 

Ilenl'g'll.ni~n a Gu:1.rrln. Nacion~l d.1. C•l'narc::t do Pnraguassú {n.ntíga do 

And:tralty), nn Efl.la•Jo d1. Bahin. 

O Vice-Presidente da RepulJlica elos Estados Unidos do Brazil 
tlecreta: 

.\rti::;o unico. A Guarda Nncional da comarca de Para
guns~ó (antiga do Andarahy), no Estado dtt Bahia, se compora ele 
um commando superior, que Sei·a organisado com os actuaes 
86", s;o, .llG" e 117" batalhõe,; de infnntaria, reduzidos a quatro 
COillJli:Dhias ('ath um, 23• soc.:;ãu da reserva, ora elevada a 
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batalhão, com quatro comptohias e a desigu1çlio de 39·', e mais 
um regimonto de cavallaria, com quatro esqu:tdrões e a 
designação de 24°; revogadas as disposiçõ)S em coutrario. 

Capital Federal, 17 de agosto de \893, 5' da RepulJ\ica. 

FLmU.\No l'tciXoTv. 

[)EL'[{Efü N. \5\8- DE !i IJE AG05T•) DE \R();: 

1-te.H'g:tni~:t a l~wtr l:1. ~ae~onal d·t c:u1arc~ do lit'Pj 1 (fr:-t.nrlc (:1n~i:1·.1. l;o n .1~~s•1~ 

tl·JS _\feiraR), no Est:d·1 1la l:a':i:-t. 

O Vice-Pr•J;Mente da B. JpuiJ!ica dvs E.;t t•l·)~ !'ni•l '' ti•> fk.tzil 
decreta: 

Artigo uoico. A Guarda Na ·innal d:t com:u·c:t. •lo I:r•ejo Grande 
(antig t 13om Je.;n; :\.•s Meiras>) no E;ta·lo •l=.t Bah'a. ~''J C•>tnp<H'Ú 
de um c.•mm;uHln superior ot·g-ani~ad·J com os actna"s J.:ttalhõ );; 
de inlantaria ns. ili, !H e 14G, cu;n qU<Itt·o comp:mlii .s cada um, 
18" batalhão dn reserva, ta•n bn:n cu:u rltlt I !'O co:upan h ia:>, 2·!·• 
secção d•J lnblhflo •h res3rva, cl•Jvarh a iJ ttalhão, com quatro 
companhias e a <lesi;.mação de :33°, e do Ü" e:;rpiad!'ão de ca
vallarit, elm·•••lo a regimento co:n quatro C'S'Jil:t•lrf• ·~ ('a •le;i
gnação do 2:l"; rc ro_;,ldas as ti i5posiçõcs em con t t·a I' i o. 

Capital Fc·l01':1l, 17 de ago~to d8 180::, 5" da [{epn!,Iiet. 

FLOll!.\NO I'E!XOTO. 

IJl\CitETu N. 1510- 1<8 17 n;.; ,\':l:Fro JJr: ISD.; 

CrP.'\ n 11 r;-nnntando :-.nperhr de gu1.rdns n:-tci.·lll:'les n·t c, t·atc t d·' C:tt' o1o1, nq 

l<;stadu do H.i<J de .Jane:r l. 

O \'ice-Presidente da R8puhliea dos Esbdo'i üni•J,>s do Br·azil 
lkcreta: 

Artigo nnico. Fica crcado na C'omat·ca do Carmo, no Eshulo do 
Rio de Janeiro, um commamlo superior de guardas naciouaes, 
que se comporá de dons batulilões de infanttria do seniç·> 
nctivo, com quatt·o companhias cada um e ns designações de G2'' 
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e ti3", do um batnlhão do serviço da reserva, tambem com 
quatro companhias e a designação de 33°, e um regimento de 
ca \'aliaria, com igual numero tle esqnadrões e a designação de 22°, 
os quaes serão organis:uiO$ nos municípios do Carmo e do Sumi
douro, o primeiro desmembrado da comarca de Cnntagallo e 
o segundo tia de Nova Frilmrgo. 

Capital Federal, 17 de agosto tio 189:l, 5° da Republica. 

FLORlA::'{O PEIXoTO. 

Fenuoulo Lobo . 

. , . .,._,,, r·Jd"~'-'d"'-" 

DEt'~-tETO' ~. J;-)211- DE 17 TW Ar.o.;To DB 

Cn• t 1111 ''"!! ''P'toll) •:np .. ri.·H' d·~ t~wu.h ::'\.!~i'1H'll. ~1:1 (;•''::~tr':'a df' :--:. :.r~,,,nel 

111 E-..t:u].) dr~ "· i';~Ji],l. 

() Yi:'o-!'t'%i•lonte d:t itcpnL!ic;t d0> E:;l:Hioc: f'ni•\H r[o Ilt•a;;:il 
dec!''h: 

.\l'lig·o nnieo. Fic:t creado na comarc:t de S. l\Innoel, no Estado 
tio S. Paulo, um eornmando snpel'i,lr r! e Gnar:la N:wional, •1ue se 
comporá de tt·es bahtlhões de infantaria do serviço activo. com 
quatro eomp:tullias cada um n ns ·L·signações de Hl2", !~no e I~H", 
de lllll lntallliio d.t re;orv.t, com ']it·ttt'f) eomp:whhs e a designa
ção ri e 9-'l0 , e um rcg-illle!ÜI) de c.t nllaria, com igual numero 
de esquadrões e a design:u;ão de 8-t•, 05 qnaes se <)I'gani;;arão 
com os gutu·rlas qualificados nos districtos •ht ref,)ridn, comarca ; 
revogad:ts as disvosições em contrario. 

c,tpit:tl Fe1leral, 17 de ag-1)-;tf) d·~ 18~.n, :;o rb itopul,Iica. 

FLOHL\XO PEIXOTO. 

Fr:1'1WI1do Lo/..Jo. 

DECRETO N. !521-DE 17 llB AGOSTO DE 1893 

f'r~""'l :n:J.i~ 'ltJl hnt:1.lhflo f](~ infanta-ria. (le g-uar(las n:v·iou.'le'-' na C'l~nn.rcn de 

Cheraba, no Estado tl•' _\Iinas nerne~. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resoh·e decretar o seguinte: 

.\rtigo nnico. Fica creatlo na comnrca do UIJeraba, no Estado 
de .l\litÍas Geraes, mais um batalhão de infantaria de guar,tas 
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nacionaes, com quatro companhias e a designr,ção de I ggo, e que 
organisar-se-ha com os guardas desse serviço qualiticados na 
referida comarca; revog<tdas as disposições em contrario. 

Capital Federal, li de agosto de 1893, 5° da Republica 

FLORIA~O PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 

DECRETO N. 1522- DE 17 DE AGOSTO DE 1803 

\pl1f0\.:\ :t r~fül"dl.'t ths estatuto~ Ja. Co:nprtnhia r.~)!:nJet·ci.) e Jndn-.:trial d11 
nL':EiJ. 

O Vice-Presidente d,t R0pnb!ic:t <los E:-t'lilos l:niLlos <lo Hrnzil, 
atte!l!lem!o ao que requf"!rou a Compnnlli:•. Comm~t·eio e lndu;
trial do Brnzil, devi•lamcnte roprosentada, resolvo approvar a 
refornn do art. 3·• dos resp~cti vos estatntos, vot:l'Ll em 
assunbléa geral do3 acci'lnistas •le 2:J •le maio nltilllo c qne t·e
dnz o seu ei1 pil:\ l 1t oitocentos conto;,; de réis (800: 0!10$) ; ticmvlo 
obrigada ao cumpl'imento da~ form•tlirhtdes anterior"s recommen
datlas no art. u" do decreto n. 1G4 de l7 de janeiro de 1890. 

O Ministro de Estado dos Neg-ocios tia Industria, Viação e Obras 
Publicas assim faça executar. 

Capital Fetler<tl, !7 de a~osto de 1803, 5" th ltr'lpulrlicn. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula SoH::(I, 

DECRETO N. 1522 A - DE l7 DE AGOSTO DE 1893 

Tli no,·n rednc<;ão ao art. 15:J do decreto n. 431 de ·í de julho ,Je 1S'Jl, sohre a 
dissolt1(:ão das sociedades ac.on_ynw.~. 

O Vice-PJ•esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
attendenrlo a. que na redacção do art. 155 rio decreto n. 434, tl~ 
4 de ,julho de 1891, que cons?lidou as disposições legblativas e 
regulamentares sobre as soctedades anonymas, existe inexacti
dão, quando se refere as disposições do mesmo decreto, que 
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entewle:n com a rlissolur;ão e li']nidaçilo das referiolas sociedmles, 
resoiYe : 

O art. 15:) dn tlccreto n. 4~!, <l•J 4 rle julho r.h 189 I, tlca relli
gi<lo da S''!!llillt·J l\h·ma : 

Dbsol viria a sociedade, por qualqw~r dos fun:lamcntos do 
art. I h, com CXCLlpÇ't" Llo <la c,J,;~[Içio do pagamantos, c rio~ do 
<~t'l. l~d, a liqnirla:ii•<J>O<Ierá ~<Jl' feit.t ;unig;tYolmonte (lr•i n. •!!50 
de -l rle ll<l\'Clllbt'<J elo ]0'{2, :~rt. 10, § 2", olecr•Jto n. 88~1 •.!e 188·2, 
al't. 81, d•CJ'<lt<) I!. tGldc IS!JO,art. )\), sZ"). 

<>J•'t:tl ~-c lot•.t!, 17 ,[ .. n,:;,)st•J rltJ !.'{~):], 5" dt lt•>.pab!ie .. t. 

FLOltiA:"<O PJnxoT<J. 

O \ko-Pt·.·~',J,•tl\rJ d:t R<>pnhlie 1 rlns E.;Lul"s LTnHos do Bt·azil, 
attL•ndr'ndo ao qn•l t'C<lllnt·on :t C l:llp.tnhia Anhretic:t Panli,;la, úe
Yid"i"''i1l<Jl'epr.·s mt•trla, !'L''" I"'' :tppt•,·:nr a rrlflll'llla de s<>ns e,:
Litul"-. Yrrt:\\h ,,.,. :l:'•'')tnl•l··:l .!:<'l',d d.J acdo:iblttS drJ :!7 <lc jnlho 
u!tim·'· "i·:•;['l'> ""' cll'l h p.1rtr) do prim•Jil'o perioJ!q dn :H·t. :11 ; 
ti··an~l 1 '!ln:"ttl:l ;·n·ll 1·1:Lil~li ~_ (1

1•1'i!.!·.uLt a11 C'llllpl'itn~~nt~) das fdl'

IJ1:di·: ~.',·: nlt·~t·i •!'~>:·i !T·~·.l!ll~l]·'illhd !~ 1:11 ai'l. tj·· do ti(•Gj'Pt•) 11. lG-t, 
de l7 d··.ia:l •irn ·k lf:'. 11 1. 

O ~.J:ui~tn d,, E~:,lilll •1•<3 :\('~rd>,: th lntln.;;t!·i:r, \'i·,ço:io e 
Oh:·:1; ('q'·li~t .. ,,,i 11 l'tt,':t ":\'''~nta!'. 

!';~·,;! ,: i"·!·•J' i.!'-' ·1··:~·;·,.(,, I·• !~r·;, ;,·• da n8]:!:hliea. 

E~Ltluü•:-; n'l':H'/tliltlu;-:; dn Cl)lllpanltia ,\ntaediea 
11<tulist<l, a (jllC ~n rPf:'I"P o tiN·reto aeinm 

C.\PI'fl;Lo I 

Art. 1." Con!inú~ con5titnirh a socio<la•le anonvnm denominaua 
- Cnmp:111hia Anbrctic:t PHnlista- a qn~l será reg-ida petas 
leis c n vi!-!··w na parte quo lhe f<we:n ap[llicaveis, e bem a;;sim 
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pelas disposições dos pt•esmltes estatutos, tentlo süJe e fôro na 
cidade de S. Paulo, Capital do Estado do mesmo uome (Brazil). 

Art. 2. 0 A companhia tmn por fim: 
I. Ex.plorar :t fabrica d'e cerveja- Antarctica Panlist''• e des

envol vel-a uo sentido de a largar a produrção, de accordo com a 
pt•ocnt·a e acceitaçã.o de~se producto. 

li. Fabricar gelo para uso da fabrica e para venda. 
IH. Fabric:•r o- maltz- (cevada get·minada), pelo systema 

mais aperroiço:11lo. · 
I V. P;·omovet· a cultura da cevada e applicar os l'esirluos da 

mesma á ong-ord:t e criaç,'ío de ga•lo, conl'ot·me convier. 
V. Utilisnt• o terreno urbano da rua de S. João o rua Furrnosa, 

per·tencente á companhia. 
Art. 3." O prazo da companhia será de ::lO armos, n contei!' da 

lhta 1b inst;dlação. 

CAPITCLO li 

DO CAPIT.\ L E ll.\~ .\CÇÕE.'! 

1\rt. 4. 0 O c:1pit<\l sociall1ca rcrluzido a l.ilO:OOO~ distribuído 
em 17.100 ;w<;ôes integrali$Hla~ com 100$ catla uma, das quae~ 
H.GOO S<!l'ii.o entregue~ a Z•nTenner, Bulow & Comp., desta 
praça, em pag-amento da divi•la fJUe a cotupanltia tem com esta 
lünm, na impnt·tancia de 389:985$02.2, coulot'me approvação da 
assomblé~t geral, e as r·estnntm; distt·ihuida~ aos antigos aeci<J
ni~ta~ em proporção ás entradas por <'lles feibs. 

CA P!Tl:L(J lli 

DA Alll\IIN!STI\AÇ Ãü 

Art. 5." A companhia serú a·lministt·~da. pot• uma ilireetorin. 
comp"sta rio lt•1·s ni<·mhros, !In~ qu:te~ nm s•~t·;\ o pt'IJ~idonte. 

1\rt. 6." ,\ dir·o·:torht sor·á eleita pela assend,lea ~ural de 
accionislas, 'llw ,J,_•sigmu·á qual lltwo ser· o presidente.·- A dire
ctoria nl('fnJra dentre si um membro p:11·a nr.cupar o cargo de 
secretario e outro pat'a tlte.-otll'eit'O. O mandato 1la diroctoJ•ia 
•lnmra cinco attnos. O tempo do ntan•lato S<JI'it C<lnt.ttlo desde a 
posse. 

Art. 7." O necionista 'lne nii.o po.;snir, polo menos, riO acçõe~ 
relristt·adns nn~ livros da comp:tttltia :m di;1s :.ntcs cLt ckiçiio, 
n:lo pnd<\JÚ. ,;cr directot'. 

llnranto o snn exor,~icio na directori:' o arcionista conservará 
depo~tlad:'s <'111 l'<lllçii.o no e~criptorio da companhia ~om poder 
alienai-as pot· qualqnet• fOrma, as 50 acçõcs a que se' refot·o este 
artigo. 

l'odcr Executh··J 1893 
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. Art. ;:s,v Não poderão servit'êonjunctamente na mesma dire..:. 
ctoria accionistas que for~m·t pae e filhos, sogro e genro, 
cunhados.durante o cunhadio, ou parentes consanguineos até ao 
2" grá.o e::!IQCios das mesmas firmas commerciaes. 

Art; 9'. o Fica entendido qllEt resignou o .loga.r o director que 
por mais de tres mezes deixa.r de exercer as funcções de seu 
cargo, isalVo motivo justo. . 

Art. lO• Pàí"à. preencher o logar de director, vago por jüsto 
motivQf•~ mais· !J;e ~~s ~e~s,.. será designado pelos outros 
di~. <:toré!P:Um aooiQpi.s~ qu~, ~li na as condições d~ elegibilidade 
t:t:ggula.s, por estes estl).btbS;. o,q).ia.l desempenhara o cargo até 
o comp:\reeimento do director proprietario, percebendo os re-. 
speeti;~os ~e~cimentos, .. 

Si a Va$a for por motivo de renuncia, o preenchimento do 
cargo sera até â.primeira. reunião da assembléa geral, quer s~ja 
ordinl\ria ou e:xtraordi~ria, que deverá fazer a eleição do 
snbsdtuto do director, o qual exercerá o cargo até á conclusão 
do ma.pdato da diréctoria .. em exerclcio. 
Art~ l t .. Os ditectq,re~ perceberão a.nnualmente cada um a 

quantia. ,de tres contos ê' . seiSóentos mil réis, pagos em quotas 
menSMS.. · , . 
ou.A · '. :J~·.· São, ~p,f4ri.(d,os. , ~ . directoria plenos poderes para 
~ ,o.s 1 oa:nég0il.~ ~,.QomPa.n~ia., i[lclusive o de poder 
.tr.a ..• ~ .. teqJ:aJ!,po~~~tO.a.:c.ontrahlr ,eJ;Ilprestimos por meio 
de.o~ . ga.oGes ~~ par~~· e ~er. 9ualquer outra o.peração de 
ored1tl>, arre~dar •. alugar ou· a.dqu1r1r bens de ra1z, s1 assim for 
necesSÍ!!l'io: ~ra os fins da companhia, dispondo e or·denando 
~os~·· - s.~i.QOS, l.~. m pe~ .. dà çompan~h. para o que lh.e ficam 
O(iíl~ ~-nQS ge~~ espooiaes pOderes ; é, porém, e:>sencialt 
~· _ .... 'c·. 'fun4C~ar;~a. .presença d~ dous. mem.bros . 
• . Art•:?l :'Fiqa exoluidodos ~eras da d1rector1a o d1reito de 
bypotheoa.r e allénà.r os bens de raiz da companhia, salvo reso
lução da asseúlbléa geral dos accionistas. 

Art •. 14. Compete á. : 
I. Odbvooar as assem'bléliiS 
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Reunir-se no escriptorio da companhia todas as vezes que os 
negocios da mesma assim o exigirem ; e pelo menos uma vez 
todas as semanas. 

To•las as deiiberações S"rão tomadas por m:tioria Lle votos, e, 
em caso t!e emp:tte, o presidente t~rh o vot11 de quaE•lacle. 

Yll. Fa:~:er <t t!istribui','ito dos divi:.len:lo~. t!e acco:·clo cnm o 
art. :30 destes esLttutos. 

Art. 15. Ao director presidente compete: 
11) pt·esidit• as sessões da dieectori 1. executar as •lelil•era•;'í•·s 

da mesma c, com mais outro director, as~ignar os docmneuto~ 
necessarios ; 

b) convocar extt·aordinariamente a dit·ectoria, sempre rplil 
.i nlgar conveniente ; 

C) organis<l!' os balanços semestt·rws e o r.~latol'io qu:1 anmwl
!1l·3Ilte •leve srw apresentado á assembléa geral ; 

d) procurar ultlmar, por meio ami;:;«vd ou em jniw arlJitral, 
as contestat;ü·:s IJ'Ie se possam susciht• eutro a companh!a c ~·~n.; 
devedores nu terceiros, ouviua a rlil·cctoria. 

Art. lG. An director-s<":cretario eompet0 : 
a) suustituit' o presidente no sen impcdi!llPilto ; 
b) ter a se!t c=>r~n torlo o ~'XP~ Ji,J·.tt·• "''· <liecctürl:•, ~'~;;im ron: • 

-~~sol~ sn·l.. .~_~·u·u·ll.l. us livt·os (~ n1~1h p:::,ei~ o •Joen'n'~·:~tq~ ~ 
<') Ol'~~ani~a!~ ~~ f:t~~ne t~xecntae o J'r~.:~·ni.•Jnento i~1ter:~o ; 
r!) mt.~ilial' 'l )H' ,,;idont·~ na c:mfect;ii.ll do rd:•br·I·• ;• nw; ·1. 

Art. I i. ,\<J dit'ector-tlwsonreiro compet') : 
o) ttJi' deluixo <b3 sua tisc:.Iisaçiio a r•;ct·iptnr:!çiío rLt companhi•t 

e sob sut guard:t o sahlo em caixn. e~colh·~nrlo parn r·ste, rh 
aec•H'rlo com os outr·os dii'ectore~. n :l•JrJo,it·.) P~ 1i:> co•rvc•li:'l<l·· · 

b; StiiJstitnir· o sec!'etari0, qn:1 ~tlo im:\rJ,iitlo.- ' 
"~rl. 18. Po le:·it, a juim da •lii·ecto~i.t, ;;<Jl' •cnc:·0.:.:ue a um tl 1 

;-;.;us uwmbr00!, rjlt:ê :1 i~so rpwira dedica :• to< lo o seu temp' e 
a<'tivitla;!e, :1 g'é"l'CUCÍ;~ COillll13l'CÍ:il t\.l Ciltl[J:1lllti:t, lll'ltliantn ll'!]:1. 

gt·atiticaçiio, nfio cxce<lcndo de iO'J~ m·::;s:w~. 

Art. 1\J. O consellu 11scal scr·it com),o~to de tre:; mem;.,-"s '] 
tr·e3 snpplé'ntes, ·eleitos annualmcnte p?la ''-~.óe:ul!Ha !Zeral orrli
naria, •le entl'•) o.~ 1tceionistas rpw J•us.,nirem, r.:lo ~ mcno~. ?IJ 
aCÇÕBS. 

Cada membro •lo coaselllo fl"eal p.'!cc'_-erit a ~rd!::c:•ç:<:·:> tJ,• 
liJO), paga mensalm•'nte. 

CAPITULO \' 

./t.rt. 2~) . .t\. as3on1hlr_.\l g-eral rr:'Jnl~·-.~·3-h:t cn!ina~·!11Ul~:;.t3 ~;;;}:' 
' ...... púr .~nno, uo 1ncz c!'J nlUT\'O~ ~-~n·~t to:nG.r conh('·_·i!~;~·~If,_.. d~\-~ 
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negocies sociaes e deliberar sobre a approvação das contas 
da directorb e ele.:;er o conselho fiscil, e extraordinariamente 
todas as vezes que a directoria ou conselho fiscal julgar con
veniente. 

Art. 21. E' necessario, para que a assembléa geral possa 
funccionar, que a reunião tenha sido annunciada, pelo menos, em 
dous dos mai;; conhecidos jornaes da praça, declarando-se o 
motivo della, com antecedencia nunca menos tle 15 dias. 

Art. 22. Não estando representado no dia e logar designado 
o numero legal de accionistas, será novamente convocaria a 
assemblé::t, na fór:na da lei, mas nunca com um intervallo 
menor de cinco dias. 

Art. 23. o accionista que não possuir, pelo menos, 10 acções 
registradas com antecedencia de 30 dias nos livros da companhia, 
não podera votar na assemblé<1 geral, mas póde tomar parte 
na discussão. O accionista terá um voto por cada grupo de 
lO acções registradas. 

As procurações e documentos comprobatorios do direito de 
votar deverão ser apresentados no escriptorio da s$de da 
companhia, dous dias, pelo menos, antes de cada reunião da 
assembléa geral. 

Art. 24. A asse:nbléa geral convocada extraordin9.riamente 
não poderá votar sobre assumpto alheio à sua convocação. 

Art. 25. As deliberações da assembléa geral serão tomadas 
por maioria de votos, e por escrutínio secreto nas eleiçõ;:~s. 

Art. 26. A assernbléa sera provisoriamente presidida pelo 
director presidente e, estando em termos de funccionar, se 
procederá, antes de turlo, por accl<.>mação a escolha do presi
dente, que poderá recahir em quaiquer dos accionistas pre
sentes. -

Art. 27. O presidente da assembléa convidarà para secretarias 
dous ;1ccionistas, que s~ incumbirão de verificar o numero dos 
mernbt·os presentes ou representados, contar os votos, fazer a 
uput·ação e ler o expsdiente. 

Ao qlle servir de 2• secretario incumbirà a organisação da 
acta, que será assignadã pela mesa, depois de appro\Zada na 
mesma assemblea. 

Art. 28. A ordem dos tmbalhos d<1 assemblea Ol'dinaria será a 
seguinte: 

a) Eleição Llo pre:;;idente e nomeação Jo secretario ; 
b) L-;itnra do expediente pelo 1 • secretario ; 
c) LeiLura, exame, dis~ussã.:l e delibera(,!tO relativa às contas, 

inventario, balanço, rehtorio da dire~tor-b, e 1nrecer do con
selho dscal ; 

d) Propo>ta:~ cliversas, sua discussão e votação ; 
e) Eleiçõe.>. l'b eleição da directori:t a votação deverá ser 

feita com designaçito de presUente e directOl'eS ; 
f) Approvaç:lo da acta da reuniiio. 
Art. 29. O anuo finan~iro da companhia será contado de 

1 de janeiro a 31 de dezembro. 
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Os balanços serão dados serneatralrnente em 30 de jtmho e 31 
de dezembro, sendo este ultimo remettído ao conselho fiscal 
para examinar e dar parecer, afim de ser presente á assem bléa 
geral ordínaria. 

C.\l'lTULfl \'1 

DO FU"DO DE P.ESERYA E DIVIDENDO 

Art. ao. DJS lucros lí']uido5 serão tle lu;d,Jos seme;;tralmente 
5 °/o p.<ra o fundo de reserva e 5 °/., para deterioração do 
materhl. 

Do excedente se deduzirá, em primeiro logar, o díviden:Jo para 
ser distribuído aos accionistas lllt razão de 12 "/o ao anuo do 
capital social realisado, e, si hou,·er excesso, umr1 terça p:wte 
será levadit ao fundo tle reserva e as outr·as rluns parte;; serão: 
ou dbtribuidas aos accíonístas, ou conservadas na ()Onta de 
lucros e perdas, pJssando ao semestre seguinte. confoi'me a 
directoria jul~m' mais conveniente aos interesses ,[a companhia. 

Art. 31. o fundo tle reserva é tle~tina<h cxdnsi\·;tlll•:nte a 
fazer f<tce ás perrl.as do capital socia I. 

Cessara a accnmulação dn fnmlo ile reserYil. <ptan•l> dle 
attingír " 50 °/o tlo capital sochl l'•'alis.tdo. 

Art. 3:2. Ces~ará ig-ui\l<nente a accumnlação do fnn•lo de . .;
tinado a f,tzer face á detei·ioração do material. nttingiwlu o 
val,lr pelo qu,tl est~ja elle repre~enhvlo na o~casiiio. 

Art. 3:L Üd dividendos serão p tgo,; seme3tr.tlmentc, nos 
mezes de março e set~Jmhro de ca•h anno ; e o' <J1l<~ nii:n forem 
rech,uados no prazo do cincn :nm•>s, contar los d t <h ta tle su t 
exigibili<hde, pre,;crevem em hene:icio t!a c,)mpanhi.l. 

Art. 34. Turlo o nnis será ngulado pel t legbht::ã) ths so
cieda•les anon:vmas. 

Sal:t das sessões da assembléa geral da C:Jmpanltia .\ntarclica 
l'aulistL em S. P,tUlo, 27 de julho de lN9;L 

(Sag-tBm-se as assignatnr'itS.) 

DECRETO N. 15?4 - DB 18 DB AGOST•J nB 1893 

Approva a refur~na tlos estatut~ls da C1l1npnnhi:1. In1l11."lt·in.l de PrndnctqS 
~acionae:-;. 

O Vice-Pr'eSi<leote da Republica dos Estados UnHos rio JJrazil, 
attendeut!o ao que reqnt·reu a Comp.tnhia Industl'ial do Pro<! netos 
Nacionaes, devidamente represent to LI. re.;ol v e appr<lV<ll' a re
forma dos resp:Jcti vos estatutos vota1la em assem blóa gern1 de 
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seus :1c<!!onistas de :::g de março ultimo e que acompanha o pre
sente de~t·eto, ficall•lo obrigada ao cumprimento das formalidades 
nlter·iot·es recommendatlas nu art. 6" do decreto n. 164 de 17 de 
jnneiro tlcl 1890. 

O 1\finistr•> de Estado dos Negocios da Industria, Viação e 
Obras Pnblic1S assim faça executar. 

Capital Federal, 18 de agosto de 1803, 5° da H.epublic~1. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Paula So1(~a. 

l:etlwma dos estatutos dn Cumpauhia Industrial de 
Pr_odurtos Nacionacs c rgre acompanha o llccrcto 
actma . 

. \1-t. :1. 0 O capit d social tica re·luzitlo a dn:-:entos contos Je 
réis ('200:000$), distrilmido em cinco rnil acções de quarenta mil 
réis (40 . .::) ca'l:t uma, poden·lo C'er elc>-,tdo a tres•'Jltos contos ,Je 
rr~is (:~01):1)(1'1~), por d0!ii ·'l'.•ção ·h as$nmlJlca g: rll. l!'rejiHli· 
c>·lo:> o art. :l"e se:H p::r:•...:i'<I!JÍIOs dos c~tatutüs pl'i!uitivo,;.) 

Art. 5." _,, rend·· H>cia.l, que S•l constituê' de todos os proyentos 
da empreza. <li•rlnziJos o cu~tein e oi·r.lenados, s •1·~ o!istrihuirla da 
Se~<!Ínl•• [',·,;·:tn: IJ:t ren :a li•tui:Lt :;e tir:lf'il, <'ll1 pr'!IWÍI'll Jo
gar, ~·in!• · i''''' cento <:!O",,) !•nra << fnndo de re•·'I'I'U » qnrJ tem 
}JOf' iia1 .tlllpn t'ar· o c:_~ ~li tal ~~~, ·i:tl ; e111 st~gunrlo h)~at• se tirrtl'~t 
cinco por c-·nlo (fi ''/o) p.r,. J••no.-nção rlo mnchiJ>i;.;m··s e o resto 
S'J di\·idi!':·t rom os :•ccioHbta~. (l'rrjurlic:t<i' :• 2• p:trtr e!'\ I' •lo 
:11·t. 5" •los "~tattli••·: primiti1·•·~.) - · 

.\rt. li 0 , t;Olll[J >Il!J:,, '";'ú :tl:n·ni,;tl' :•la J"H' am ~·erent·C! 
eleito :tllll'l :l::v•nt .. jtCI;J :t,;, •:Jf,:,··a ~-·~!:I, a nn:d nonw:tJ':'t ··~ 
.ln'.:ili:IT'cl;.; d ~ :-=•t:l (~ ·:~:: IP~:~t '!11·~ jn(~;~tl~ !J01:c/.: :1·i;J~, onrin lo() 
c._,nsolho ibl'J l. · 

!::i L" 11 -~·,,,.,.nt_,, · .·nc ···.i rf._. .,,. le!J•>d:' •;uinh••nt"~ l!lil r.>is (íl)O;!;) 
!!l·~ll.<::e::; r· !1!:ti.:.; ~:~}z ['l~~· e nt:) \ JO" .. } :-;~ln·o o ln,·J·n li JUld'l. 

~ 2.1) · :-~··; ··nt~-:, t-:'!ll ~:~"' fJt=ts. un nos inli':l(J;iJ:t•Jlf,,:-", 'J:·ú 
sul,~tituido !'Ot' qn~~n ~ :· ,J,~..,;.~;q~~·!:j p)l·J ('.,;; ,,_,: :~~) ~~-.:c:tl, :1b} ~l. 

reuni:í•1 .f:t "s,.;emb!t>.: ·:·,•r::!. 
,\rt. 7. 0 

.\.' g-ereuci:. <:•Jidpfltf'm flldos .• -.; a..t:t:;; ./;i a:lmi:ds\r1çiio 
<la co:·•l[l'tnllia, fJIHl perknrialll ú. dh,c·.tot·i' p•!lo,; <11'1::>. 7'' e 1'0 

dos ptimiti>·os eshtuto-. 
~ 1. 0 o .~:e1·ente cn.uci·lllfll\.l:: ~ua. ge . .,tiin Cl)lTJ ~t ilHpl)rLtncilt 1Je 

dl3z c·•·nlo,; r!.; l'eis (I O:U :.t . .:;) on e iUÍYalent·3 nm ti!rll:•s ou immo
Yei-;, e n:'i·· poclci'<t oec·:tpar-,;e CJ:n ne;)ncios e.xtr·;~nlw:; á eompa
nltia, por· drn--et• cuu-·a;.!'l'tr '' ,;u:l act'.-id:d:· :mica ,~ excln-.iva
Ul0'1t<~ a·1s illlt:l'e::o;'leS ·lelfa. (.~··gne:n-sJ n.;;; :l.:si.~·nnturns.) 
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DECRETO N. 1525- DE 18 DE AGOSTO DE 1893 

Proroga o prazn conc~dido á Companhia. de Seguros Fidelid3.Ue, d(~ Li~hfln., 

para continuar a funccion,_r Ili1 Brn.zil. 

O Vice-Presidente ela Republic:t dos Estados Unidos do !lrazil, 
attenrlendo ao que r·equereu a Companhia de Seguro~ Fi•lnli•lade, 
estalJelecida em Lisboa e devid<tm·'l!te repre,entada, res·,lve pro
rogar, por mai;; lU annos, o prazo qne lhe foi conce lido pelo 
decreto n. 8G8ü de 23 de 8etem1Jro d•l 188·~ rmra fnuccionar no 
Bl'azil, com a.gench no Estar\o riu Pernambuco, mcdLmte as 
clansulas que com e~te baixam. 

O \linistro dr; E;tado dos ~·'~'0'~;,1':1 th lndustria, Viaç.lo e Obras 
Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 18 •1•) :t;;••-;to t.k l-"<0:\ 5• •h no;>nhlic~. 

FLOP.L\2\"ll f'EIXOTO • 

. l. F. Paula So>~~u. 

Cl:ta!õ;u!a,..; a que se r~~tere o d·.•ct·eto 
u . ~ õ ·..!o de!i! ta. da ta 

.\ Compani1i:t de s.•gm·os Fi lelhblc, estahe!ecirla e' r· Li~;hoa, e 
oh!'igmla. a t•}l' nm rcpres··1:.t<vrh '1tl BI'a.zil com plenns tl illimi
t:~do~ podere;;: pal'a tratar e de'i••iliYamente J'e~ohcr a·; qtl<'titões 
qne se sn,citarem, <Juor com o Gaverno, qnec• r~om "'; p -rti
cubres. 

Il 

Todo;; c·~ aci·ls 'l'~P pt·atic:lc' ''o l:lt:lzil fi•'l\l'iio snj<jto~ n:lica
nv~nte its resp8:tiv~t~ h~l., e l'i-'_~·qlanl~~ntn;:; e:~ .in;·is·lL~(:":n -~~~~ :"f~u~-: 
tribuuaes judiei .ri•J->ou;~·!min;~lt'attv<.s. ,;em 'lu, et;t l.etnp 1 ;J\ 'um 
possa a referid<L c•:•:•p:lnhi•trot:!:•t:•at· quai·Jil·~t· exc·'!J(:;\o fntt•bub 
nm seus estatutos, sob petm d.J nnlli·l;vle da [l'' :so?ute "<)'ICC~:.<ão. 

lll 

A companhia não po<kra contin•w.r a fnnccionar sem fJUC tenha 
t.lepo~itado no Thr"souro Nacional ou na Thesonr;n•ia de Pnenda 
respectiva n qu:1nt•a de vinte conto'> de réis (20:00M;) em <>nro, ao 
camuio par, para garantir o pag-anwnto de futuros rlireit:Js o 
obrigações. · 
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IV 

O deposito de que trata a claus~1la anterior será feito pela 
companhia, com a declaração do fim a que é destinado e do que 
não podr>rá ser levn.nta,rlo si não por OJ'rlom do presirl•mte da .Junta 
Comme•·cial competente. 

v 

Fica drpenrlente de autorisaçiío do noverno Federal qnalr}lwr 
alteração fJUe a cornp tnhia tenha rle fazer nos seus estatutos. 
Ser-lhtJ-h.i cal)sada a antorisação para fnuccionar no Hrazil si 
infringir esta )clausula. 

VI 

A infracçiío de qualquer das clan,nlas. para a qnal não e~teja 
comminarla psna especial, será pnnid:t cum a multa de 200$ á 
2:000$000. 

Capital Federal, 18 de agosto rlc 1803.- A. F. Paula Souza. 

IJECR!~TO N. 1~2f>- 11E ~-1 oE .v;osro fiE 180:3 

Crc~ 111:tiR nm r~gimento d~ ca\•allr~rb do ~!Jal'lfag n:-tclonae~ dl) servi(•() artk1) na 

l'•~lll.'l.fC:l de Ponta nros-:~ I Tl) r·:-..h·l•) do Pal':'llli. 

O VicrJ-Pr·c~ÍI]I)ntc d•t l~'l(lnl>lica ""' Es!o11Jos f'nitlo~ rll) Brazil 
resolve dCJcretar: 

Artig-o nnico. Fica crcado nfl conHJl'Ca de Ponta Grossa, no 
Estarlo do Paranà, mais nm rPgim()nto do cavallai'ia 1!0 guar·d[]s 
nacionnes do serviço activo, com quatro PSf]nadrões e a •lesigrwção 
de4", o qnal será org-anisado com r)~ g-wtJ•das qualificados na villa 
de Entre-Rios, pertencente à referiria comarca ; revogadas as 
disposiçõ ·s em contrario. 

Capital Federal, 24 rle agosto de IR93, 5° da Repablica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe~~anrlo Lobo. 
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DECRETO N. 1527 - DE 24 DE AGOSTO DE 1893 

Crea mais um bat·llhão de infantaria.de guardas nacionacs Jo servi1;0 da reservu 

n" coHmrc" de S. Felix, no Esta<! o da lhhin. 

O Vice-PI·esidonte da Repub!i'\1 dos Esta•los t'niclos •lo Br·azil 
decreta: 

Artigo u<Jico. Fica creado na eomarca de S. Felix, no Estado 
da Bahia, mrtis um batalhão de infantaria ele guat'das nacionaes 
do t>erviço da reserva, com quatro companhias e a designaçiio de 
40•, o qual será org.misado com os guardas alistados nos districtos 
da comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 24 de agosto de 1893, 5• da Repnl·lica. 

FLOIUAXO PEIXOTO. 

DECRETO N. 1528- IH: 211 !JE AOO~TO DE \f:i\)3 

_\hre no cor1·ente ex0rdcin um ct·~·1ít•• supplemenLar d~ CJ:í:>:t~i$t0i, p•r.1 :1<; 

obra~ 1ln ~Iinisterio da Jus:.t.i•:a ~~ ~ep:od>~s Int._•rin:·,·~. 

O Vice-Presidente da Repnhlica elos Estmlos Unidos tio lll'azil, 
usando d:t :IU!OI'Ítiação coL.cedicla pelo docl·eto n. l!i:l dt";;l:~ dah, 
resolve [lhri!', no corrente exercido, um CJ'eclito supplemenh r ri e 
955: 12ü$W0, para as olwas do l\linisterio da J ustiç t c> 1'\eg-ocits 
Int,;rioJ•es. a saber: pa1·a as ohr·as s:nlihl'ias 1\43:<0\l.~liG; p:l!\t 
as obras na Camara dos Deputados 150::l31S9:W; p:tl'<t as o!,ra~ 
do quartel do regimento •lo C<t\·allari.t da lkig- tll:t ['(•lici:tl 
155:494$000. 

Capital Federal, 28 de agosto de 18\)3, 5° da Repnhlica. 

FI.OHIANO PEIXOTO. 

Femando Labo. 
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DECRETO N. 152!)- DE 2!) DE AJ10STO liE IR9:) 

(':·e~ !Jn.::-: u·,1 bn.talhãr) (le infantaria. de ~nar1las nacionne~ na Cn.pital do 

E,t:td·; d~ Bahia. 

O \"ice-Presi<l•"ntc1 da Repnblic~t dos Estados L'ni<lo.-; rl:• Brazil 
resolve decretar o seguinte : 

Artigo nnico. Fica ct•eatlo IH\ Capital do Estarlo da lh!lia mais 
um batalhão de infantaria, com quatro companhias e :t rie,;ig-nação 
de 147", qu•· se constituirit com os g-uardas naeionaes qtnlitieados 
nos <listl'ictosjtla comarca; r_ evog::ulas as disposições eu1 contrario. 

Capihl Fe•1eral, 2\J de ag-osto de JR\)3, 5° da l~epuhlic:1. 
' 

FLORL\:\"0 PEIXOTO. 

FeJ·;;amlo Lolw. 

t'nn('"·ln .'1nt 'ris.·'U;:\'1 á As~oci:u::I::J de ~eg·urns 2\lntltf1~ Brazil Jl:l:""~ ."uncdr•nnr 

e :lJ:pro~~·~ ·~ rl.'~p··e.tiv··~ e..;htn~ 1.;;:. 

U Yi('.•-I-'!···sidt~~~to tln ltej•t;IJllen Ü>JS Est:•do'< L ui• In-; dr: ilJ·ai.il, at
t.•nde:Jdr. :l(J <JUO rcqn"reu :: .Ls:w::u;ão dt) Se;<fll'o.;; l\lutnus Hrazil, 
tle\·itl"lllL'lll·~ rept'<lc'fJJll:tda, l'e-o!Ye eonc,~der-lh-• nnt•n·b:•çiio para 
J'nncci .. na!· ~~ apprm·a o,; r ·~p·~cti,·o,; estatutos, ·~om as r.tan:ml:•s, 
CO!ltPÇIHJS C tni:·Jllas de :<Og'\ll'I)S llllll\IOS sob!'ll l"ith, Cfl!l1t':\ fogo, 
e .Jr <'t'gdi1o e montepio C•Vlllllerei:•J :uJIH'X<':> ;:os lll'1:-::JOS PSÍa
tnto~ e qne :•comp:1.I1h '1!1 o pt•esente decreto; li·.~::n·!·J olll'ignda ao 
c::mpt·iui•J!lto 1bs liwnmlidades exigi,Lts pela legi;;l :<;ão ent Yigor. 

U ~linisteo de Esl:l,lo elo::; N"g·oc:ios da In•.lu3tria,Yi~lçiio o OLras 
l'n u Iic:1;; :tsstm fat;a oxocntae. 

C:t pitn I F•3deral, 30 •k agostn de 1890, 0" d:t R•c>JI!llJ!ie:·. 

FLOHIAXO i'El'\OTO. 

A. F. Paula Sou~a. 
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Estatutos da Associação de seguros mutuos sobro 
vida, contra fogo e de credito e montepio 
eom mercial-Bràzil. 

CAPITULO I 

ORGANISAÇÃO E DURAÇÃO 

Art. J.o Sob a denominação- Bra;:il- estabelece·S·} uma 
,\ssodação uo seguros mutuos, sobre vitla, contra f'ogo, e de 
ct·edito e montepio cc>mmercial, com os capitaes que .i i' se acham 
ou foram inscriptos, de accordo com o; estatuto,; e elansulas das 
respectivas apolices. 

Art. 2. 0 A séde da associaoão é n:l Capital Federal 1la Republica 
dos Estados Unidos do Brazil, podendo estender stws opor.lçõos a 
to,[a a :.epublica ou fóra della. 

Art. 3.0 A duração da associaç;io será do 60 annos, contados 
•lo dia em que th·erem começo as operações, na fórm' •lo ;..rt. -16 
destes o~tatutns, podendo prolongar-se po;• mab lr~mpo, si o 
G"verno d:t L:ui:lo antorisar e precedcn,lo autoi·is·tçiin d;~ as,;em
bléa geral dos ::ss,lciados. 

Art. 4." Constitue a administração da associ::ç·fío uma ui· 
l'''·cção geral, um conselho fiscal, commissões de elasse e syn
dkns tirados de entre os associados, segundo ost:~llelecem os 
caps. V, VI e Yil. 

C.\PITULO li 

FINS, OPERAÇÕES, BASES E APOLICES 

.\rt. 5." Os :ins a qno se propõe a associação são: 
I•, LJ:tS opeL:ç:Jes de seguro sui.r,.; vidn, lhcilibr n tod:1s as 

pessoa,, ni:Hh ~,-; menus abnstadas, :1 aecumulação de suas eeo
noiuÍ:l.;; pr~la ne::~i!o de c;~pitaes, pensões, heranç:ts, reml:t~, ~~ ·.,~. 
etc., ''"L' nwio ·!c cunüilmiçõ·~s feitas, quer por· unw oó Y•'l, 'Ji''"r 
annll ! 'nentc ou por semesti·es ou trimest1·es; 

2", nas oper«ções de seguro contra fogo, segura~· sob as clau
sula~ que se<"!" belecemna apolice respectiva o de confm·mH1de 
com o t:. bel! a Jus riscos, tuda e qualquer proprie•lade movei ou 
immovel que o fogo possa destruir ou deteriorar; assim como, 
gaeantir contra os prejuizos causados peh explo,;fío 1lo g,z ou 
por ex h a !ações electro-atmospheric~cs, sempre qnc produza 111 
iiwendio; 

;)", nas operar,:ões de seguro de credito c mont<,pio commorcial, 
tomar por base o activo de qualquer est[l,belecimento commercial 
para a formação do referido seguro, pagando o passivo, no caso 
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de ame' ça de insol vencia o no de fallencia, de con formid;ule com 
as clausula.; da respectiva apolice ou estabelecewlo uma pen51io 
ao associ>vlo ou a sua fnmilia, de accordo C•)m as referidas 
clausulas. 

Art. (i.• As c\au~ulas gcrnes das :qnlir.es de to<los os gt>upos 
de sogUI u t.J;;!a as:;ocictçiio, I•<Jlll como as cotTespomletJtes bjJellas 
de risc•Js, fazem parte iutegr·aute do::- rresontes estatutos e são, 
portanto, obl'igatorins, tanto para a associaç:ío, como para o sub
scripto!', nssociado ou seg-nrado. 

C.\PITULO III 

f"O'I\"EI;S:\.0 E E~ll'llEGO DE CAI'ITAF.~ 

"\rt. 7. 0 Os fundos que entrarem p;wa a associação o seu'l juros 
serão eouveetidos : 

1", pat·a o soguro sobre Yilla, n:t compra e venda de apolices 
da !li vida pnhliea on outros titulo;: de credito t~ operaçõ?S gar.m
tidas pelo lioverno dit União, dos E:;tadi)S ou serão conservados 
em conta corrente a jm·os no estauelecimento tle credito fJUe for 
escolhido pela clirecção ger,tl, IJU.tntlo nfio pt,ssam uaP melhor 
rendimento applicados a qnae;•}uer tios outros grupos dl)sta 
mesma as~ociação ; 

zo, para o seguro cootm fog-o, sr.rão depositad•s :os qu .ntias 
no estabt!leeimento de CI'edito c·.~cnlhillo pela tlirecção geJ·al, as 
fJil •OS, t'UIIl o:; J·e:;pectivus juro'. ni"io t•Jriio outr.t :tp;>licat;ão que 
não sPja o pag-amnnto ·los sinbtros occot'l'idús del'ois rle rcconhe
cittos pelo com•elho fiscal, ou a sua distribuição pelos mesmos 
segnrados depoi:; ,Je pagos os rererido:; sinbtros. ,[,) s 'tis rei ta:> as 
obrignç-iiPS e m·lis tlespez:ts, e dcsrin qne 1.'-tqja completo nrn fllll'io 
espc"i<d d•l reseJT<t de sinbtros de 20 >:OliO~, sem Jll'•'.iJtiZ\J de 
que, a jnizn da diJ•ec<;iio g••J'al, po:;:i:tlll ~'li' con\·erti•lo.; e111 apo
lices 011 titulo~, como se inoliea no paeagt'apho ;1nterio1'; 

;j••, 1·am o seguro de cmrlito (' llllllltepio eolllillel'cial, serão as 
qnanli:•.s ·l"p(lsita•las, na lürm t 1"'•~-cl'ipta no~ :2°, a,; qn.w~ com 
os seth juros não terão outra :'I•Plicaç,io que não ~nj:\ o paga
mento da pensiio tio ~egurado e de ,cn passiYo, de coufonnidade 
com ;1s el:lusula5 da re:;pectiYa ap:Jiic.~, olepois de recouhecitlo o 
seu tlireito pelo conselho !isca! e IJem a,;sim das despezas Jll'odn
zülas em Juizo ou sua distribuição pelos mesmos seg-mwlos depois 
da satisfeitas af]uellas condições, assim como as obrigações e mais 
despozas e depois de completo um fnn<lo especial de resen'a de 
prej nizos <le iOO:OOO$, sem prejuizo de sua conversão, na fói·rna 
indica< la no <:!itado § 2° deste artigo. 

Paragrapho unico. A acquisição <ie apolices e outros titulos, 
assim co1no as operaçõe;; qno s' Jll'~lticarem elll relaçito a estas 
transac•;:õos, f<ll'-se-hão sempre por intermedio de cor·retores, 
com certitlc<1do da cotação do d'a e com as formaliohdes o 
garantias reqnerio.las em semelhantes oper<~ções. 
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Art. 8. a O iniciador cooperador e collaborador, para levar a 
eJTeito a presente associação, Augusto Simeão de Br·ito Sampaio 
ou seus leRitimos e legaes herdeiros e successores, perceherá pelo 
seu trabalho 12 °/0 sobre a importancia n. que os suuscriptores 
associados são obrigados annualmente para fundos de sinistros 
no grupo <le- Seguros contr«fogo- e para fundos de prejuízos 
no grupo de - Segut•os de credito e montepio commercial - o 
dnpl:t porcentagem sobre os direitos administrativos em geral. 

CAPITULO IV 

DO FUNDO DE SUPPRI~IE:"iTOS 

Art. O. o Catla associado segurado o segurador•, aL~m das 
quota~ a quo é obr·igado, pagará annualmeute, na época das 
demais retoridas qnotts, para o fun<lo de supprim mto;, no grupo 
de-Seguro cnntr<t fogo- a quantia de 300 réis por cad:t conto 
de reis de somma responsavel a que se obrigar; e no grupo de 
- S<Jguro de credito e montepio commercial- a de 500 réis por 
cada conto de réis, a que tam1Je.11 se obrigar de somma respon
savel. 

Parngrapho uuico. As quotas expressas neste artigo Ct1ssarão 
a juizo Ja dit·eduria géral. 

CAPITULO V 

DO CO='ISELIIO FISCAT, 

Art. 10. O conselho fiscal seriL c•Jmposto do cinco mt•mbros 
eleitos pela. assembléa geral entre os subscriplor·es as~nciados 
<lomicilhdo.:; na Capital Federal; isto n:t seéle da associaçã.o, salvo 
a di.;po~ição <lo art. 47, e nos Esta• los e fóra da Repuulica, pelo; 
snlJscriptoJ•es as,;ociados das respectivas filiaes. 

No pril11ei1'0 armo, po!'ém, da creação 1la tUial, estas nltim~s 
nomeações serto feitas pelo cons<?lho fiscal da ~Mé . 

. \rt. 11. O man<lato do con,.elho fiscal •luraJú um arwo e a 
sua eldçfto será fdta por escrutínio secreto, po1· maio!'ia relativ<L 
d~ votos dos a"soeiados pr•Jsente~. em lista:; de oitiJ norn,•s, 
Sf'rvin•!o os tres imme•li:ttos em votos 1\c S'1P!•lentes •lo~ ell'octivos 
rrun.r11lo impe:lidos; em igualdad<J de votos a sol' to tll•cirlir <'L. 

Paragr·apho nnico. Os memlJl'os effectivos d/) conselho tbcal 
•h sóde d~t associação perceberão como retrilmição 1\e seu trabalho 
:;;oOO$ annu<tlrnente. A importancia destes honoral'ios, que 
porkrilo ser augmenhdos pela assemblea geral do3 assodados, 
será paga pehts verbas: - Di mitos ,Je administração, fundos de 
siuhtt"llS e f'un<lo tle prejuízos, ratea<la. pelas ditas verbas, contor'me 
a impOJ·tancia produzida por cada uma. 

O conselho fisc<~l da sétle, de accorJo com a dir·octoria ger.11, 
marcorá o quantum que devem percebei' os membros do conselho 
r!as Jilincs. 
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Art. 12, Dous membros, pelo menos, do cnnselho fiscal d•:\·er·it-J 
.,cr reei eitos. 

Art. 13. Formrrdo o conselho tbc:tl, ,,stél n<men!':·t d·~ entr·" 
os seus membros o prcsi•lente e secretario. 

P;Jl'al-''' ·t·ho unicJ. A éleiç'io •1:\ 1110~a s~>t'Ú IJiemPl ·~.no c:1~•J 
de imperliJtJenlo do pl'csirlBllt<:, f'a;·:L ~nas \-ez8.-i 1' :1ecrJltteio e, u:t 
l':llb de. \1~ o conselheiro t!•J maiu~· iol:11ie. 

,\ri.. 1.1. u C<'•ll:S"lho tisc:tl p·Hbr·ú f'nn ·e:ona•' ,, ·ldihr>t'<' d•JS•lo 
rju~ e:~t,)j;lln pr-e~eutcs tt'(·S do :;:~ns n~t~:nlw·.:s act>n·do~. 

Art. !:'>. u cousdlu íiscal l'L'l1nir-se·h:t Ol'•lin .. rbruc:nb uma 
\·ez po,· 111•'1., ':r1 di: pre\·i:lm·mto •k~ign .• tlo p :lo Sdl pr·csi•iont•J 
o 0xtr :.or· !in ,r::qn-:nte Sl~HlUl'(' rp18 o :-;ee\·i~·o o exigir. 

~:lo :>lia:>:: I t:·iiJilições: 
1 n, l'tlj'l ie:n· li J r[Jt'J'ar~ur l)ll 1ne,norial dos ~eg nr::ulos di) :::rupo 

ele segnr·D t!•J ·~reditn n !ll<lll!;L'['iu romm·•rcial, qn0 para e~-c !im 
aprc.;ent·;re!n a~ eu!npct ·nt•;s :•polc·cs, d,J··:eJlllo o IJot·i':t<lot• (ctue 
su·it cnc''''·'l'll:Hiu o num'!t'::<lo) ~or l'niJrkatlo pot' um con5eliteiro 
!bc;;l, <'lll t•Hlas :1,; sna~ li>l!l:li, com torm ;S de :tl>er·tm·n e ··nceJ'
rament•l, :h>igr•:•·los pdo rn·e.;id.:nt•' e ~JJIJ:icl·iptu-; pdo cmpn•g:,.do 
flUe for' IJ:Jc:ltTc;;.tdo Llo 1'\.J~[!eeth-o l'egi:.;tro. 
• ll:'os dit<•'l t·~l'mos ,!evet•:'t ''O'lsht' o nom<J do se:.:ur~rlo, :1 ea:::a 
COIU:J:!'~! l~i ·l ! 1 o:1d·) •.;ifnnd:1, O llll:UCi'1J ~~~J OU.l~~!ll, O l1!l~l!lH'·) ~~ t, 

l'oth;l ')o I~(_\ r rlio) d·J 1 (~gi.stl o,'.) !_, ~hHlL~ ;lo eJ:l:iülhcit·o :In(~ I) t]\-(11' 

l'llill'ÍI' !dO. 
~~a, o e '11 ,elli,~L·n r;qu rui11'~l~ q• 0 pd!!lr!il'o iJorr.t~l(.'r on ll101lJ1Jl'i::tl 

de tt ·n s: ... :~·;u·:· d·: :-Ó pr ~der:\ l'il ~::·i~~!,. r' Lwc·_·i i'O tL·s~·~ 1~1· ·..;1:10 

~~e~·tc··~do •' :r .~i·.l :--llCt:l}:)·d\-.l.!!·'tli J :'ll [,.., !.)" (1~ o11tro~. 

O p;·.·~i !. nl:3 ~~o .~•.:etct·:rin ~_::'1) it:'?:~)<!l:l d·.:nt~~-; i'<H':t C·::o-:•J !liJL 
:!.a, <·;-; .:.·~·~lnt:TiLlcntos f··ito-; ;1, .~ ::;':.~.:i.l(;:i:J pelos as~oci;··lc~ .. ~ •io 

grupo d:? sog1t!~t) dn f?:-'0 1lito o l!lfllitepio COilll!l:~rchl~ p·"lindn 
anxili11.:, :;.·p1·:t~1 :!pl'f1 :Y.~ntc'do-; ~ '!!! de ·nr:L ;•o C!n5.~-lho :isrl,:l 
COPYdf-·•dn if11'"' di -t tltl··"~·'l) ·J·; 1;l' •·'~•'!' r· •" 1l ·t!i~r 1 ![,) .l._);:

11'l''l" 
.t • 1 · : ' 

1 
.~ • • I' • • I • • .1 - 'l ._ - c: 1 • , l • 1 ~ . ,v , .c <... ( , 

a t•e.:p-•!fo 111) . ~~~~:d•J. 

O ··o:r; :ll!n n•>:lleJ!'~t dnn:' der:~l'·J )i pnr to exame d•.>S !il'ros, 
hal<uu;o-; •J lll'l.b d•)f'll!lPnt•>:> •lo a-~··cia·l>>, to:11an<lo to•la,; a~ not[l:, 
e e:-;cL· !'.2eitn~~ntt'"' nece~-..at·il~:-:. d, c~·)~·n.J··- a i'un,la.nle!Jtat·enl o :-;eu 
part~l~l~t' pn·· escripto, qne ;1 pt'c):-: 1~'1 ~;'.l'i:.•) :·o pt'A.-;[!l,_:nL~, :qJ!'ccLtudo 
u e~ta~lo d0 n~snei:_Hlo .. 

E~t11 ]J'>l'er··:' '•Jr,\ d:ulo no pn:::o !mjn·orogaYel tle •.>ilo •li..c.s .in. 
apres•:!ttaciío •'o r.Jrtn>?l'im•:rlto ,·, :•s<oc:hç:1o. 

1", o ex:tme dos dons llsCH!3 de•:e ~er 1:.-ito em nma saln. s·e~·;,t:l. 
d:'\ as,:oci=l(s'.Ü')! pt'•3sentn o S<·~·n:·;pl, Ct_l!!! urn ~nnrd:1-liYl..'OS da, 
conli·, n{;::t, da. ns~ociar:.·:1o. ~J ·--

0 ~::~n:'<1dO (L~Yrl :lp1'8~8llt;1J' r 'ti":1. G.Ste ex:1,1He O ~~~n ~~i::l·io~ 
razão, o memor':ll o:t borrador re~·b~ rado p ~~a as,;och ção. o ~<>t: 
lnl,ut~·o Q':•r·at aprecia• lo e1~1 todr,,- üS seus vdnre:> e réspons:: bi
li~a·lo '3 '"SÍQ'r:::do P"l' ell·', •le,·e!'r:'··, n t.Eto lml:wc;o ser an11exo a:) 
['roc~';;o en·Jirll:dam•~ntr> com o p•.'di•!"l •lo segurado. D 'l':\ m:,;~ o 
segur:vlo to·l:lS ;;s Í!rl'ormac;õJ~ e ! l' .,!,>t'Ú todos os tloeum<>ntos 
qne lh·J !(-,r-(·:n ~~\:.~i~los, r:..t!,n b~In :-:.· ~~:ctltirieaPenl do ~·-'1J ?~t.--rdo 
r• ·t·:'·:!il r· :·•" r" '\•CP~' ()~ lUfc3 ~·"'~> '.~::(··~~-·~. 
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5•, recellen,lo o presidente o parecer, de que teatam os para
grapho; precr'fl.~nt(]s, reunirá sem demora o con-.dho e:n 
sessão nxt!'"Ol' iinar·ia e este, à vista do mesmo parecer e das 
in fortnn,~ü·•..; <~c i h 'ri:ls,deliberará sobre n ;1 presentar;ã< • d'l associado 

Si a pr ·(.;:: ..• o li•t• <lef'erhla, t'•Jrmnlar-se-ha na mesun :i<'•'·'ãu 
a eo~~·•·):<i•·n•<.· IJ!'""o:,ta dt:' concot·rl;~ta, on•" o pre~idente, 0111 :1<·to 
C·•ülin::n, •'llYi:;t.' 'com o balanço e sua.'apreciaç-ãn á re,p,·cti\·a 
cont!:ti,:,,ln •h "''~-;c, par•n. ser :'IJJ'esentn<la aos intert~:;sa•lo.-;. 

li", i:JI'o:·::.··.·o ,J prc~idente do qw• ~e houver resolvi< lo cntrn <'S 
iutot·~~<.;:·•~:: ·:·,ldoées e a cotnnii~sã~) ·le f'lasse, as:_;int o C\)i!lllln

nicarit ~~o .lit··•dor g<·t•:\l, a que!n t•e·n·~tt·~t·it lLt mesuu o,~,;:: .. -iiio o 
rcsp•·f·!tvo J•t·~:•: .·~~o. 

'') ,;i ti> nt· si.J.., ac.)eita e assigm1.1la por to• los o:; credot·e~ :: 
propo .• ! :: d 1 "-'·'n('i::ç·ão, o presiden!tl exp<)<Jir·á, conjunctamentc 
com o !'~'''''""'"• avbo ao dit•ector-gernl p:1ra e~te l'e.:li~;u· a 
tra1:~:·· •;:i<> ''"!no~ ditosct'edores no pr;1zo de tre,;dias: 

/.J) lli<H, !'''"'' •Jil8 essa tt·ansacção se rcalbe. o ~!'!!urado terá 
prov':~tn•m L; <10 litzer escriptul'a t!e pC'nhor mercau til do todos 
os s .. qs i><•ns ú ns~ociação, confet·inrlo-lhe pl)ucre~ ospecia••s e 
ampl"s [l:ll':t li<[Ui<hu· os ref.:H'i<lo; 1JettR, como Jll'ocu!'adot· em 
cawi•\ r r: •111·h n c:,mo melhor e l·ern enteud••r at•~ <I<J crqnpleto c 
re~;l p:ig-:l!!L()·~t') !:1 r:•;;;,on~ahili:l:trlr· qth=- tont;~r !·:11'. 1 ,:·-,ul ~~-...('fi)· 
df)l'l~S !r) 1 XIll'.i· 1n. UUl'ePl SÚi,le11t~ d~~ (',lj)Ítal :~i·.~~n itHü:-'; 

c) ;l .:.>;·li::: ."~.P ih.1j_' s~:n 1 uln -:C n:~t·i~-n. 1 ··;·~ n.·. rur_·~~t::: c~:-:~·!.-t·fnr:L 
a ~uti~~:!·:.1·: l_·l~·cl·~~lot·e~ (~O se-gui..'.t;tn :l p!''Jp~.:~!~a. ~'Jl',(llcs 
:•ce.·it.J •1 :in,,.,.;~" tntn, na condiç<io (j• n .. \.; 

d) al<.J;:J c[o !'1' dito fie:~, e em<lll;J:;to cln:·;n• a lir]nidação, a 
n~;;-:o,·i:if;ão :tl 1t.'tJ:il':Í 1nensallnonte ao a~-soci·u.lo nlua )1::Jh:ir) ur~r
<':>.rla pdo C!lJl·,•·llw lbcal :1 título do ::!i!Jlelltn. 

N(l c;!:-:o l'(H'·.':Il ·le não SJl' a·.~~:~~ita pd!ns cretlt1r1~:") do ~e.~·ill';ulo 
~~ lJl'OIJO-...f;l 'h 'l::;~uChiÇÜ·.!, O rJI e:-;itft}Utt~ l'Cltl·~ttel'Ú :1 l}IJt:t de~S0 
r·:>o;•llt::·[o ao <lireetor get'al conjunctanlPub com todo •J pruces~o 
F' r.• s:•r "t·elti ,·.td·J c o associado p:1ssarú. procnraç:to lJ;1sh!1te it 
assori~<;it•'. ,;i l111J ::pt·ouver, para e~ta o <ll)ft:>n<;l:!rflm .Juizo, inlie
pendtJilL·~ dd fJll1)·Ja:r despozn, cn::;r1 sej:~ nl_H~t·t:t a f;tllenc~~~ do 
ntesrnu :1 ':')t):'i:~d~~; 

e) om qual•plr!J' <!:1:-: duas h,\·pothesrc,; releri·liiS. n ~c·p·nt·a·lo 
rrcstn.t'Ú, i!~: i !li'IJl'dl iÇ'Õ~S Ue f!U8 ear·ec::l' :l a.--~or~inr~·;i_o, (•:_lJiC'e~·n~"!l ... 
tes :·:. li'llli·la,·:h •l•) Hwsma :;.~gurad0. 

7a. n pi'(~~i ~u11te tnaoda1·ft aviso á COJHnlis . ..,ão de ela:<·:<~ p:tr~l, 
e lia nomoat' o; ... yndicos aJlm de qne est••s JH'oceliam ú li•m!da~·ii.o 
dcp1is da. nscr·iptUia elo penhor mercantil feita entr.~ o :<c;.:nrado 
e o dircctol' gcml, assim como. no c:1so de não acceitarem os in
t~rer;c>a !0:; a pl·opost:\ da a~sociação, m:tnd~ra aviso ú <lit;) com
missão de cla··;se para nomear os syndicc·s, que a,.:sistn <·!1 a todos 
os :teto.;; o tra:;Jit,~s, no caso de :3Cr at·erta a f<t:h:nci:t 1!0 se!?'u-
rado. L 

Ba, o •:on~u'·'·'' tomarit conhecimento, :·t Yist t de;: re~; ectivos 
lml 111 ;o;, tlné: ''iJ(JNçõe;; vet'ific:Hl::t-; no m.Jz ;ut terior e ·de tn•lo 
qnanto tonlm J'nl_,ç,.ío com :1 associa('i'i0, :1ssím como resol 1·erú. as 
rcclan1::~çüe~; di~ indomni5a\ões e Oi''l~I:~·- :·~os pog:unen ~i:'S do si-



5ô0 

nistr•o.; 'e pn0juiz•JS, e flxar:t as pen;;ões e montepios,. providen
ciando p:ll'<l que tenham inteiro cumprimento as obl'igações e 
onn~ da as~ociação determinados e impostos por estes estatntos. 

ga, C,rrà depositar, até 15 rlrl carta mez, no estabelecimento han
cario quo fOI' escolhido peh dirocção geral, por intcrm· di o rJa. 
mrosru:r dircr:ção, os fundo" da a,;"ociação, dispondo de~tes com 
seu~ jni'O~ para os p:rganwnto~ nr!e<:~~arios, na fürn.a elo capi
tulo lllrlo~tcs estatnros, :;rt. 5° ria" clausulas da apolicc de se
guro contra fog-o c art. 5° das clau~nlns gcraml d<t apolicc de 
Sl';:!Ul'O de credito e montepirl eO:IIIIHll'dal. 

tu•, rle·~iclirá ns dilllculdar!PS on tlrNH'rordos que po1~am orcor
rer or~tre <I •lirecção ger;rl <> nm on mai-; a,:soci:rclos. 

11'·, cx:rminnrú os rel:rtor·irlS c opet•;,çõcs qtw a direcção geral 
de' a. <'ill'esentar' á a~~em!olea ,!!<'1'<~1, danrlo a e,ta todas ns expli
C<If;Üt'>' e informações prr><;i-;:rs r··lati,·amente ao seu esta<lo, assim 
como a pt'c!S<m ta rá qn:rlrptet• rel'orum e,;tahclecirla no § G'' do 
a ri, :L~. 

12a, rennir-se-ha r>xtr;tm•din~l·iamontl), quando o julgar con
venien tu ou quando rec,•IJet' ps !i< lo poLt rlirccçiio gerD l. 

J::P, concorret•à com a diJ·ecr;;in g·or•;rJ <>m tudo quanto soja 
conduerJflte ao ongrantlecimcnto e utilidade dil associação, sem
pre com o o~pir·ito <h lc,ttra d•" o:;tatntos e mais clausulas o dis
posiçõe:: regulamentares, cujo fl•)l eumpt•imeuto lho estú con
tlado. 

1 a, Ít't'it nm livro especi<tl rb ~U<IS achs, que S·Jrão assigna<las 
pelo.; ('t'<'S•'nte~, ;rs~i111 C'JiliiJ na Jll'imcir<t pngina rJ,,, linos da 
as~·>·~iaç~in, t) pt•r•si•lente e o ,.:e,·r..rar·io <lo conselho fl~cal f:rr·ão 
con~ta1· ··om a sna as,;i,!.ftlatru·;t o :toii!C e •l olljectn dr) cada livro, 
nntner·o rL> or•dem, data da iu,;niJ'<;iio e numero de follws utcis 
c nunwt·adas que contenham. 

Art. ]I\. Além das seso;i!_•-; r!o qu0 tr,l!a o artigo antecrthnte, 
o cons'lllro lhe d tet'it nm:t ronni:i•• r·xtt•aot·diur~ria nas <J!Hltro 
éJ'oea,; tritne-;tr.te:-; p 11'a. e\amin:tt' ;1,; contas <Jltü, appro1·aJas, 
scr·:io publicada:> na Ji.tl'lft·r do !'l .Í'' rio :n·t. ::3 . 

. \rl. li. Erll ~~:t'i<J d1) Il'ot·t<!, dcmi,,;ilo ou ansenci:t pt•olnngat!a 
tk <Jirai<J<Wt' nrentiJt'O <lo con~cl11o fisl'al, este procederá ú sua 
snlrsliluir;iio intcrn:t, S•!tll l'l'<•juiz·J •la cleir;;iO llolinitiv;t qne com
pr•ln a proxint:l ;t:)SO!tll•M:t gr:r:d . 

. \ri. 1~. O dir·ccto!' gror:~l c, !l<t :11r·mrwia dcstr~. sen ~nhstituto, 
n~si~tir-it :18 l'CUUiüeS O rlcliltt•J' ·~~üc-; do COIISelito tiocal, dando Oll 
pedinrJ,, qnae~quer· eocht'. r~inwntu.-:. 

Ar·t. ID. Não po1lem S"t' elcit•J:i meml•ros do cnnsellH> fiscal os 
sniJ:;ct i ptot'es a~,ociarlo-; incur~o:; n;ts penas do a !'I. 30 • 

. \l't. 20. N:io podem ser nwmiJ;·o~, nem ter· Yoto no conselho 
f1sc:r_l:. o dir·~c!rw g·era~, S~ll•-rlire''Ífl!', nem empregntlo algum 1la 
ndnrrnbtmr;ao da as.-;•,cw,:ao, l':i '"'~mlit'os da commissão rlc das:;e, 
h<•rn corno PS pal'ento··. dnntro d•) or>gqndn gTao dn allinidarle, 
onqn ·ni•J •.lnral' o ennli<tdin, ou dn 'Jil:OI'to do eom;;rnguinirlarl<l, 
nu11r l:11111 ••:n dou-; nq 111'1i,; :<" 1•><'1'i pt•.li''~S as.-:nciad•JS rpw tonli<tlll 
socicrl;r•l" entre si. 
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CAPITULO VI 

DA CO~IMI:i:>:\0 JlE CLASSE 

Arl. 21. ,\; co:nmis:;õ·~s tio elas·,•) ~er·ib tir t<hs de c;trl<t ramo 
de Jte~·ocio a 'JIW tl()rtcnÇ'alll os sul:s·~dpt<Jre . .;-a~soci<cchs rio gJ'npo 
do sr:~·lll'O do l'l't:ditu e JllOJitopio Ctllll:llCl·Ciid~ C JlOIIIO q·.s,'-IJ;1o 
tanl·l~ qtntuto~ l'cll'Cill e;8:J::; ,fi,·,lr·:;o; t'<UJ:J; do negoci<J. 

,\ l't. 2!. C u!.t ~:o:wui::Hii•J <ic d tS>•l Scli'á compo.-;ta. tle tres 
mo;ubro:; no:u·Ytúu;;; P•"l • consel't•J :i~·3:tl, •1•3 a:·cor.!o C'llll :t dir•<
t'<,ão geral. 

N;~s li! i.t% ~e [ll'Ucc.!erit na llP>ttl<t c.Jnfot'l!li•Jat!c. 
!'<tl'df.;Tilj>lt•> rtnic '· As [Willleit·a~ c•Jtlllllh"üe> •le cLtss<' scdío 

nomuad;ts pd·l l~li'IU:t inli·~a<la n •st<J artig.J, co:n :t di ll'nt'• nç•t, 
poJ•cim, de rz:t•l /'O lot'<io set· e t:rqtu<t.r,; po:· tt<!,::j'O ·i.tnfr<< in·l·•pcn
deuk::; tltl serctu Sttb~criptores-as,ociado:.;, ''J11do rpt) P"SttJriur
mento ú ace.:il<tÇ<to da notneaçit•J tetii•> t•ll·!~ d<J .-;c Íll'itTC\'<H' na 
as-o ·i:tçií :J, '~•JJllo s··~ttt·ado~. p:• i'.' f•t Brcion·, r. 

"\rt. :l:l. ,\s fnti<\'Ü<~S ria t'<Jtlltld~-:1o de ch,;<e :lur·.•t<ío po:· <IotH 
antws e ~cl'tio gt·:r tuitas. 

Art. 24. em' ri•J> lllCIIIIJt'O.'l tLI C'llll'JJÍ;'iiío ·!e cla~3C '()l'it llOí'õ1-

JJlelltO ll«l;nowro o ;t~sí1u Sth·Co:-i--i \. l'ilfJll t~~ (~ IJinnn;.).,l !n~·nlo. 
1\!'[. :.:'~> •. \ 0()ttllllÍ;:,ão d:J c!. L Si•. I d )\'t\ I'Cil!Üt'-S ~ [()(f:t,; :IS \' 'ZrlS 

qtw o P• e.--id•lit to- jnl ;;·•L' con1···ni<Jtl lt•, dan•lo-111<~ :t 1·isc> d;t h•Jl'a 
cet'l:1. da rcilni:io, " f]llal terit l•J:.fat' etll u·;t:t salt r.le~ti11ada pan 
c S~<J li ll!. 

S:io snas nttri!.niçõC'S: 
I·•, 11o:tH at· ti••H.'l tlltlwbros rio 0at•·e :;i, •1.\[l::Ji . ..; dn com:rtnnicaç•lo 

d J pt•,•,,i:J.-Jite, [l<I':t t:Otl VnCU'O!Jl OS itl t'!l'OóS vi<J'\ tl Jft•JS f,t/,<Jl'l'lll a 
pn•j>rl.<t, (!:L as;oci tçi'io lecidid.t tto con,-ellto li..;cal, d••V<'Illo, 110 

wun· t' l"',>.zo po,siv<J!, dar C•lltltr citll<~:tto ao pt·.·sH•ml•J do resnl
t:lrlo o':titlo, ret<l•.·ttem!o-llle o lmltnç0 do as,-ochuo, a pl'oposta 
tl<t <!-:·<!l:Í;I(_:;io O O dito I'CSIIllildO OSC!'if'tO O :tS~Íg'II<HJO por rtrnhos i 

'2 •, rt<iltllnr, !<Jrlas :t~ vez·~> <Jfl') lltu for· r.;cl·uu:ul.>, o:.: rlon~ 
syu licn.; ,LJ seu l'<llll•J •Jtt cll!sse <lc eoJll!lllercio, p.tr•a serem lil]lli
danlr•s, <JUiltldo ;• ns.;•Jciaçiin ti\'lll' d,l pl'Würlcl' a fJttn.lfJ•!')l' li<]ni
thç:io tlC'· ben.; do ,;<>6'ilt'::tdo, b •ttl .,,.sim p1t';t a:<sistil'"'~l a to•los 
o3 tt~l'IIIO~ da Callrmci::,. dnndo ern awho~ 11ste~ e:tso~, d0po~i'l de 
acl'r·ito o c:rrgo, o compcteutc a>·iso ao ''re~id·~ntc; 

;] 0 , :•genc!at• o maior tlttl!Nl'O possivd <.IIJ suhser·iptorcs, conc0r
rendo :·.~sim pa.J'a o nnior :le,,:nvoldnwnto do philantltropico e 
h•u:t.lnit<~rio grupo de seguro •le cr•;tlito e montt•pio commcrcinl; 

4 ', o mc11• hro da commi,são dn el:.tSS'J que grn.ugear !ln 50 ,.;uiJ
scrip:"l'i':; I'· I !'a cima on All'eduar ~O eonc·wdatíts no phil<llltltl'opico 
e i~<Jnolicerltc gl'up.• de scgur·o <le er,:dito c lll••utepio commer
cid, I'CI'l'''"entarit por (•.inco voto:; "'11 to.las :; rlo•~i~<1os IJllC se 
honrr•t·e:n dn tonl:tl' e111 :1 iSi.\llll>le.t ~''~ral c sm··llw-ha confcl'i<lo 
dipln11H. d,) n;;soeiado IJnnemetito <.lo wontepio cnnuneJ•cial. 

I'M:l;~T.!pho un;eo. o tnetuiJto <l:t. colllmi~são <le classe, a fJIWlll 
foi concedi lo o rtferido diploma do parag-raplw antecedente, 

:~·i 
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al<\m das demais vantagens qne lhe são conferidas por estes es
tatutos, terá 5 °/0 sobre a importaucia da pensão quo lhe garante 
o contr·acto <le seguro de croili t.J 13 montepio commercial, o que 
se lill';t eliectivo, retimnrlo-sll i'II(IOl'tancia. que produza o suiH
ciente •h verkt- l?undo rln [ll'·.·iniz•JS do r,)feJ·ido grupo dr) se
gtu·u- p.u·a a compra da~ a poli,~.,, ,[[L uh·itl::t pulJlic<t nec::>s~arias 
~~ relllla <lo snprarlito lim • 

• \rt. 2C.. ::'\ã'l porlem ~O!' nu:~!c,a•lo:; momiJ!'os, nem te1· ,-oto 
m1 commi,.;siio de cla:;oo, o~ nJemiil'n"' 1ln conselho llscal, diroct .• r 
;;c·t·a.l, o sul;-rliructor, nem Clll[ll'u~nd·' alg-um da as;;ociaçiio. uem 
;), Jlli'O!J te~ den tl'o do segundo c: r:'to Je :;ffini<lade, em JHan to 
dut\U' o cnnln·liD, ou tlo qua!'to ·lu "O!l:ian.~ninidade, nem hm
hem rhu~ ou mnis a~sociado~ qn•' t"nham sociotlade entl'e si, nem 
"" <q!,~ct·iplore~ as.,;ochdos inCJil',fJS na~ penas Llo art. :30. 

C"\l'!Tn.IJ \I [ 

.',rt. 27. 03 ;.,yntlico,; S·:t·ão no:Jw·"hs rle en tr·~ fJS suhscri pt n·es 
n~socia<los do gt•upo 1lc scgut·o <In cr·e·lito e montepio coJJJJllet·
ei:tl, [":la commi,<~iio de clns:;e rc~pef'tint. 

['at'.t_!iJ';t\'ltO unico. O c:u·.!.!'O dr' ~yu•lico <Í gratuito, mas,]() to la 
<J qnd·l'''~l' liqnidação em qnn. <~u;n·> l.:tl, tenha <Ir• intel'vtl\ pe1·
~ .;,,;rit lllllil CO!Jl!llb~iÍO, ']J\<) lht! J',J!' lllll'C·Iria p•Jht di!'OCÇILO gnl'al, 
até :JO nuximo :;·'fo da quuttia 'I'" li fllÍ hl' e esta pnJ·uenta:.;em 
.. ;.:;·;t pag:L pelo s• .. g-m·a lo e d•J la ·.i·lt ·la !'::Jspecti•·:t ma:;:;a. 

Art. 2K. o syn lico rleve S•Jl' '"''li'''o.J negociante, do pro':oida·le 
e lli•Jt'alidaLle reconltecirla e <lo :ue;:no r;lll10 de negocio p:u·a o 
lim ']'!e f,n· nomea•lo, c s:lo sna.; attJ·iiJuiçõ~s c rlevere.;: 

1", :·r~:;pontlcr· e minbtt•at· :'t .[i:·•·>~ç.io ·~oral OJ\ ao C:otbrJiho tbcal 
to la~ a.; inl'·xma<;ücs <J e::;,!:u"<·•~itn•·IJto.; nece:;sarios em rd:t•,•iio 
its ftt•tr:r;i)-•,; que oxet·ce e que IIJ' di1.r:m respeito, e isto sem •rml 
1J1l <I ial'iamen te, eontorme os acun lr!Cirnrm to~ o exigirem ; 

2·•, a,si~tir na lidlencia a t••"· ·S o.; s•)US t')l'lllOS, dando pnt• es
rt•ipto intormaçüCJ:; e aYioo rle tndn quo foi' occorrendo ú <li
redo:·ia geral e e5ta ao conselho Jisc;d, ate á terminaç:"io do 
~l'oee,;so, e será aimb ohl'i!;"do a cnmprir lielmento as orden.~ 
que olumate est:t epoca lhe furem daflas pela direcção geral, de 
al~Co1·•lo com o conselho !Leal, tka ndo a associação, ne,;:sc caso, 
tm principal obl'iga(;iio 1le Ih~ l'acultar um procura,lor e um 
:t.d vo;;ado, para hem cttmprit' as fnm•çües de seu cal' :.r o; 

:;", s<ml.nas lif]Uirlaçües feibs pllia associação o liquidante rlelhs 
e Jll'•"tará á dinctoria geral r·on hs o informaçõss cxacta;; de 
tnrliJ, a~ <JUaes sel'iio assignadas <,);npre por elle e pelo as~oci:ulo, 
na l'••t'Jll:t <lo§ I" deste artigo; 

.J.o, na f'allencia de qnalquel' s~:.~·m·arlo, si a associação fot• no
l118ad.c jn•i:cictlmente synrlieo, ,.~,;e carg-o ser:J. ex~rcido pelo 
s~·ndicn drt associação, '1ne p:·oe·,,Jcrà U[t fúrma do3 §§ In e 2•• 
dest•J artigo. 
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Art. 29. Os syndicos nome<tLlo3 sfio sempre obrigados a acceitar 
o cargo, sa.lvo provaud•J impedimento justificado por molesth, 
por inimizade com o se~ut'<tlo ou por lh~ Sf!r deve.lor. 

Art. 30. Si '111 Ll•111er a'~o~hlo s·•'-!"Ur.tdo recusar anceitar o 
c:trgo tle S)'ll•lieo, nii >,; •n.lo a i''~'!!H'l fnn•ltrlt n•>s 111otivos r.~f·)
ri•lo,; no art. -n, nã·> po•lee~-~ m·ti~ e:-.;ereer na associ:lç:io car;.:·o 
algnm. 

Cc\F'lTULO \'lll 

Art. 31. 0 dir'<JCtor gex·al ria sede <b a-socitção S~!'Ú eleito 
pela ass •mblé t g n•:Ll, por m·lioria relativa •l·~ Yoto~ <los as.-;oé1rl(ls 
presentes, e os da,; tili<Les ser·ão uomea1los pelo dit•ector geral da 
mesma séde, com approvaç'lo do couselh•J Jis~.tl, sendo que o da 
séde uma vez nom<'ado só poderá ser• demitthlo por tliJlo, má fé 
ou negligencia culpavel, provaria. na gerencia •la associ;u;-ão, 
guardando-se a mesma formalidnde da nomeação. 

Os sub-directo1·es serão nomeados pelo respectiYo director 
geral e pela mesma fól'ma d.emittidos, quando as-;im convenha 
aos interesses da as,;ociação. 

Par·agrapho unico. O tlircctor geral da sede tia asso~iaçiío per
ceberá 7:200$ annnalmente e o sub-clirector G:000$000. ,\ im
portancia desse,; honorarios, que poderão ser au~mentados pela 
assemhléa g-eral dos associado~. será paga pela verb:t- Direitos 
de administração- e em insuffiei0nciêl. de:; ta verba, pch de fundi} 
de sinistros e fundo de prejnizos, rat.~ad:t a qn;J.ntia necessarh 
ao complemento rla etfectivid<tde do pagamento pcl:ls •litas Yel'kts 
confiwme a importancia pro•Iuzi la p•Jr cada uma. (Vide art. ;;::, 
n. 7.) 

A direcçiio geral, <.le accortlo com o conselho fiscal da série, 
m:trcará o vencimento que devem per<:eber os directores das 
1iliaes. 

Art. ;Q. São a ttr·ibuições do tlirector geral : 
I•, a direcção g.~ral e gerenciada .\s-;ol~iação- Brnzil, que a 

exercerá e desempenharit amplamente, sob a inspecç'lo rlo con
selho fiscal; 

2•, terá a faculdade de representar e ser orgão d<t associação 
para com terceiros e poderit deman•iar e ser tlemanrlado, pas
sando procuração para qualquer acto em Juizo e tramites legaes; 

3•, podera transferir o seu cargo, funcções e <.!irei tos á pesso.l 
que reuna as convenientes condições; não poderá, porém, reti
rar-se definitivamente da associação e da sua administi'ação, nem 
fazer abrmdono total ou parcial dos deveres que lhe irnpoem os 
presentes estatutos, sinão depois de decorrido~ quatro me<,c:s do 
dia em que a pessoa por elle pl'oposta seja acceita pelo conselho 
fiscal e tenha tomado posse do respectivo cargo; 

4", nomeará e dernittirá livremente os advoc~ados, agentes, 
representantes, o secretttrio e empregados da associlção, aos 
quaes marcara ordenados ou porcentagen>; 
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5•, nomeara o3 reproseul:tntes e delegatlos da a~sociaç:í•1 parlt 
a fnt'mação das filines e agenci 1s d·~ntrv e fóra dos Estados Unidos 
do J{t•azil, sen•lo que nas 11itas !lliacs se seguirá a pt•atica das 
mcsm:t:i l'•ll"nnli•la;l,,s pt·es~l'iptas nos pt·es9ntcs est:ttutns e mais 
clansnla~. Aos dit"s I'CJli'C~entantc~ 011 del•,g-a1\os mn1·c·trà suas 
attl·;!,niçoõ()S, bem como ao,; a•r.ml'l~ e m•d.;; empi'O,'.C<Itlo.;;, suas 
Cll!ll'tlbsii,·s, P•Jdcn·ln t'·m1ov •l-os on •lemittil-os; 

0·', ~>t':.:nni~ 110, ''" ;l.ecol'·hl C·Jill o eons•)liiO thc.1l, os regula
mento~ intel'tlus e prop'n• qww,;qn'li' rc!<n·nm.; eonveni.mtc>s it 
<t•soein•:iio, no,; termo~ do art. 45 • 

. :\rt.· ::~::. s~to olwig·açtir!' tla direrc~ã.n geral: 
I', 1·da~' P'''" cxn·,to cnmprimento dos p1·esentes estatutos, 

r•·g·n b1w· tos c lllais di..;pc•si•;iie~ d:t a~sociaçii.o; 
:!•, ltl:tll et· "''llll'l'C em <lia 11111n Oo'C'riptlll'<~çii.o technica, clara 

c mitllt<'io;,a, fazendo c;;ct•iplut'a1' c"m torta a indl\-iduaçii.o os 
l'Cgi::<tl'"::' <! o~ lin'os necr•ssarios p:l!'a a C)lltn.hiliflade, o.-; quaes 
e~tarfío >empre no escf'iptol'io it tlisp•lsiçi'io do conselho liscal e 
do~ inidadoi'<)S da a~sor.iu;:io c n·1s se,;,;õ:H da as~emhlé.t geral 
it rlbpo,içi'io dos as-;oclarlo:; rpw rpJCiram cxatninai-o;; 

:1•, a.rchivar to<lns o" proce,;so'i •la a,;s .. ciaç:l:o com 05 segura•los, 
IJom Clllll•1 tortos o.~ avisos, nota,; o finalm!lnte todos os •locumentos 
c rJitanto po1' ostBs esb tu tos c ma h clausulas se exige; 

-l", as,-ignar a coiTe.;ponrleneia o to• los os docmúento~ •h nsso
eia•;:LCJ, as,;im eotn·l f.twr pulr!icar perinr\icamente o estado 
r li'] Ir ; 

:i', ~:••rn-or~ar a :t~,;·~mhléa g•H'al o;·di;zw·irl e e:..,traonlina1'ia
,,,,:Ht•·, r(,) acc•lt'•IO C\1111 o e<JII 'oll1o Jbcal ou qnanrlo f .. r neces
sal'iLJ on requr!I'C1' Il!U terço on 111:1Í,; as,;ociaJo,; <JIIO snjam ta miJem 
seguto.ulll,; e que e,;te,jrtm qnites com :t as,;rdação : na série da 
:r,;sociaçt'l pelos domiciliados na Capital F ·dera! o nas Jiliacs 
p •lo,; s•·U~ l'esp~cctivos "~"ocio~dns <vido :tl't. 3.'-ll; 

L'.•, nrg.uJi.;ar os l'•~lalol'ios ') t•Hias as ('Ol!tas c l•alançns, de 
:tC'·:nl'•ln '~"'no ('O!I~ellln thc r I, •Jn•: t•·nlt:un rle :;er pnlllieados on 
:tpl'••-;··nhdo~ :·t <t~.-emlrlé 1 gnt':tl; 

i', ,;ati-;r:tze1', por meio Jo pl'nducto do,; dil'eitos do administra
ção, não 'ô as despezas •lo o~erip!o1·io g'<'1'6llcia, pe~soal, ag-entes, 
pnhlicaçõ :s, como as demai,; oh!'igaçõcs estahelecidas nos pre
s•'nte~ e5t:t!uto,;, sendo ns J'cm<~nescentos dos mesmos direitos 
admini,;t1·ativos distrihuidas na ~eguinte proporção: ~5 ",'u p::tra 
o director ger.tl da séde da as,;ociaç,ão, 15 "/o para o re~pectivo 
sub director e 10 "/o p 11\t o respectivo secretario, que SCJ'rt ~empre 
o cltef'e da contabilidarle tla assodaçoii.o; :30 "/• para. os membros 
e/Toei i vos <lo conselho !isca! e 20 °/o p:tr<~ f<wm;~r um fundo 
G:'Jwria I de reserva de rliJ'.'ito,; de admini,;t1'3Çii.o, 

No c:tso de não haver remanescentes e de nii.o ser su!llciente a 
Y•2r: a rios di1·eitos •le a lministr.:çii.o, para occorrer ao exacto 
cnru rimento ''"s obrig-:rçõe;; •In direcç:Lo l!•'ral prescriptas nos 
]'l'esontc~ e~tatuttlS, retil'ar-sc-ha quanto haste pat':< o completo 
pagarnonto proporcion:tlmento tio l'nmlo de sinistros e de pro
juizos; 

8", o,; diredoros <hs li!iaes são obrigados a remettet· l!·imen-
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Sttlmente á direJçiío geral d'l sed•3 rln. associaçiío, não só os rela· 
torios em geral concernentes aos actos que se tenham pr:üicado, 
como hmbetn os remanescentes da hxa dos direitos de a'lmi
nistração, que os subscriptores associarlos são obrigados a pag-ar, 
visto set· tt admini~traçiío C9ntl'nl a mais oneradt •le g.t,;to~. 

At·t. :H. O SlliH!i!'ector substituíra inte1·inamente o director 
geral nos c:tsos de impeLiimentos tempot'.trio::; e nos c 'sos de vaga 
ate que o cargo sPj<t prvvido; auxili,ua activ:nnente o rlirector 
gemi em todas a:; suas obrigações, sen•lo com este soli•lario tHt 
n•spons·, biJi,lade da. gestão rios negocios sociacs. 

Art. :~5. A approvação dada pela assemhlca geral ao balanço 
e contas de gestão, desonera os gestores e os uwmhros do con
selho !isca! da associação, sal v o framle que a todo tempo f'e 
prove tia parte dos gest·)re:> ou tios membros do dito con~elho 
!isca!. · 

CAPITULO IX 

DA AS3DIIlL!Ü GEfl.\L 

Art. 36. ,\. assemhléa geral comp1·J-~e do,; snl•:''~'·iplnJ',;~ 
nss•Jciados e :;og-ut•ado.-;,qne c~tejam rpti!f'-; p • 1',\ <'Oill :t n~so.·inr,:;'io, 
ropl'e~enta <1 totalidade do~ me~'ll:J~ '' rom•) tal ~'rfio liillJ:III:ts 
e oxn~nt ula' :-n,ls •lulii•Ot'éu;Õ'!S, tiea1'd" ~"tllpl'o em \Í;~·"r o rp10 
diS[JÕC O :nt. l:í. 

Art. 37. A convocação d:i assemiJJ,\a ·~·01'.tl SiJl'il feita na 
f,·,rma do § 5'' lio art. 3:3 e só podara t'nnccion~.r· : 

1'', ar•ltailllo-se ropl'esent:u!o pelos prescnto;, ou pOI' jll'Or'lll'·'l•;:"io, 
um ter,; o do capital ,;niHCI'ipto, n:t ,;c !0 p Jlo3 di)'ll ir• i! i:tdo.; In 
Capital F•Jdor.tl e na,.: liliao3 p:lo~ s•'n"' t··~·'l'ectiYo~ a~,;n,~ia•lo.-;; 
excoptu:lm-se, poi'CIII, os cnsos do altcrDçiio nu l'ut'ormtt dos 
eshtutos, depo,;iç:"io do directol' gcl'al, liquidação ,,u 'lis~olnr;:"io 
da assor·iaçfio em que n assem!Jlc t geral só srJ po,[,,I':t .inlg-:u· 
constitnida aeltando-so represrntnrloc; pelos Jli'.ISente,; on pol' pro
cnr:~ção duns torço,; pelo monos do eapi tal ~nbsc!'ipto ; 

:.!",em caso •le niio estar representado o capital in,lioado, 
far-se-1!:1 no\·a couvoc.wão c na seg-nntb l'•·nui'i·) :><~ deliberará 
com os qne fni·em pre~entc:;; m•Jnus uo> ea-;os da-; ·~xeep:,·ií?s 
indicada~ no§ l n t!c~te artigo; 

:lo, nonhnm snliscJ•iptor a~:;ociarlo porkr,·t f<tWI' repre'wntar-sél 
sinão por outi'IJ snl>scriptot' associ:ulo, mediante prc>CII"<'çlo 
csp3cial; 

4·•, nenhum subscriptot• associa·lo trJrá mais de nm voto nlúm 
do sen pr'O[II'Ío, quer repi'OSOIJte um ou mais as>c.ciado~. sah·o a 
disposição tio § -i·• do art. 25; 

G0 , o pre~idonte <LI a-;semhlé:t geral s•wá !l0mOclllo por maioria 
do votos de entro os pre~cntes, e sm·1·irá pa.m as I'cnniõll3 do 
anno o esto •lr•signarit de enh\l os associados tlons s·lCt'ettl'i"s, os 
rpmes sot'<to secumlatlos pelo secretario d't di!'ecçiio gemi; 

li', cabe a assemhle:t gemi nomear uma commissão de exltme 
de contas composta de tres associa•.!os, qno pertcnç,tm polo ni•liF>S 
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a dons grupos de segm·os de espccies di.>tincta!l, para dar parecer 
sout·e os relatorios e IJ::tlanços apre~entatlos pela direcção geral e 
conselho fiscal. 

,\rt. :Js. A assemlJ!é.-t geral orrlinal'ia se reunirá nos mezes 
de julho ou agosto de carta anno e as extraurdinarias tollas as 
-vezes que forem requcd•hls, segundo o ~ 5·• do art. 3:3. 

Art. 39. Compete ú :u;sernll:éa g-eral: 
1 r., o exame e approvação dos bal:tnços e relatorios do3 re

spectivos geupos da as:;ociaçito ; 
2'', a eleição elo consPlho tbcal e 1lo lliecctor geral da ~édo lht 

associação, na fórrna dos arts. ! O, !! o 31 . 
:\rt. 40. Nas as~emiJlé.-:s .!:!·,•racs ordinaria e extraor,linaria 

não se: podet:'t tratar tl1J con~:~~ -alh'ia~ ao motivo tb convocação, 
tic:1D-.l1> 11:1 :nesa ·Jil<ll lUCI' pt·· [JL'~l" •:ltl Culllnu·:u. 

,\!1. ·11. :\:to po•lcm t1.'t' ,·l)t{l ua as~emll!e:t geral, nem pOl' 
•lit'•jito pt·opl'i•l nem por ri•Jl.-~:,:aç:"io, o dit•ectrJt' g~'t':•l, mais em
fJit'.'~·.:rlc' d:t :.:;S••ciaçào e n~ ~ni,:.•t·iJJiores :.-:;,;ociaolo . .; qne não 
,._,[t•,i:~lll '[llÍk,; COlll a :\SS')C'Ía<:ii•.J . 

.-\·!_ [·! .. \ <•S-'<3!lll,[•':a ~c·J·::l :.•;:'~" t'.tctll<hlll•~ Je ro~oh·t·t· a L
quiol:ll:ãll tb a,.:~oei;lçiio, q'ú:,!tol" :;e rlct· o c:1:"" [H'•JVisto no art. 4!i, 
sen !o a li<jUi,Jaç:"io i'··ih pcL1 olit·.3~ç:lo ;,re:-al, além do trcs as:;o
chvlos <[lW a :lSSolll!.•Jé I geral rl··~;é:.ll:tl'. 

CAl'I l'uLO X 

,\rt. 43. As ff!testõcs qne ·tm on nmi~ aosocLtrlos Stl"citarem 
contra a associação serão •.lecidi l::s amig-avelmente por meio de 
arilitros nomeados um poe ca1l:t parte e em ca;:o de rliscor.l:wcia 
nomeari'ít) os arl,itros 11!11 t<>r··<·i:·o 1JI1C ,J,•cidiiá. Llesta ultim·t 
deci.-::iio não ha vr•rá tnais app :ila~~:-t:) Ih~ta rt)c·u·::-;o. 

No c:,so, porém, ,]o algnJtl" •! r.-; l'·'l'le;;,.;, rer.usat•, :·L e:iC<llha tio 
al'irili'O lica dcsrlo j;'L cxpre:'''l!l!C'll'l convr'nciorHvlo que ao juiz 
compet•mte caheriL tal num ·:·ç·itn, c o IJIW t'ot· resolvido alinal, 
serú cumprido na fol'lln tios pr•_-~en tes esta tu tos. 

Art. !-L O pessoal, agenl•l on representantes e mais cm
pl'e;_;atln., da associação, pre~ta:·ii .. , liança idonea, e são iu-livi•lual
!Ueuto rc pom:areis p1)los ai.nsos quo <'ommettercm no exercício 
de sn· s flllleções. 

Art. 45. Os present•!S e.;tatnto~. excepção feita do art. 8", suas 
e\au~nlas e tabellas, poderiio "et• alter;t.do.> na. fórm• do § 6" do 
art. 32 por deliberação •h asse:r:IMn. geral e pró via a pprovação 
do Governo da União. 

Art. 4G •• \ Associ~çiio de sC'g-uros rnutucs sobre vit!a- contra 
fog-•) e de - ct•edito e montepio commercial - Bt•azil - depois 
de approvados por decreto do novemo da RepulJlictt tios Estados 
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Unidos do Brazil os presente.; estatutos e mais clausulas, se 
julgará installada e constituiria para começar seguidamente suas 
operações, desde que se tenham subscripto e segurado capitaes e 
v .. lores que representem pelo menos 800:000$. poden•lo elevar 
estes ao maximo que se subscrever e segurar ; devendo suspontler 
sua~ operações sempre que, depois de cinco annos, os capilacs e 
valores snl•acr'iptos e segm';lflns nilo attinjam á quantia de 
4.0riO:OOO:!;, salva a sua liquidação seguwlo o art. 42. 

Art. 47. Os abaixo assi~ua.do~ acceitam os presentes estatutos 
e seguintes clausulas e tabel!as rla .b~ociaçiio de seguro.; rnn"ws 
sollt·e virh - contra fogo- e <lo - CI'edito e montepio Cl)ll1· 
mercial - Br.,zil- e declaraut-:,e sttiJseriptor'eS ussociarlo~ e so
gnl'a·iO.> •ht mesma e, des,le já, fJOI' excepçiio a estes cshlntos, 
nouJe,taJ [J.tl'<t exc;rcer o cargo de •. liredOi' ;.;·,JI',d, na :;é,\o 'l:t as:;o
ciat;iio, dtmwto o.; primeiros seis annos de sna exi~tencia, ao inicia· 
dot• ,\u"u . .,;to Simeão rle Brito S:un]mio e ao tlito iuieiarlor antot·bam 
a 'JUe conjunctamente com dou:; subscriptore~ associado;, p<Jio 
mesmo iniciador convidados, nomeem o conselho tiscal que tem 
de »ervir na lll•Jsma séLie uo 1 ·l'Íill•.nt't> aurw t tmt,em do sua oxis
ten,~i:t ; como ainda autorb··m o mesmo inicia·lor a r·cqtwr·er 
a approvação destes estatutos, aeceitant!o a:; altora,;ões on ::;up
pressões que o Governo d;t Unilt<J julgar conveniente faz•n·, f]UC?P 
assignantlo-se sri o dito inicia,lot' o11 c:Jnjunctamente com o,; :tsso· 
ciados subscriptos e segurados por elle convi,[a,Jos p:tra es:;o lim. 

(Seguem-se ;:s assignn turas.) 

Clausulas e condi~ões do seguro Inntno 
sobro vida da A,.;;>Sociaçãu Brazil 

Art. I. o A pessoa que subscr'ever-s'~ na Associação - Be.1Zil, 
cln•nar-s'l-ha suhscriptor asso<'iado, c o in'li vi•lno a fa vot' do 
quetn for instituir lo o segu!'o cham tr-se-ha segurado. 

Paragraplto unico. Qualqu(>t' pes,;oa pótle ser no mesmo con
tr.,cto subs<~riptoe associado n S'-'g"UI'.tdo. O segurado n:lo pú lo 
ser substitnirlo em toda atlura.çiio docontmcto. 

Art. 2." .\. quota mínima •hts contribuições é fixada em lOS 
para as annuida•les e em 50S as unicas. 

Art. 3. o As apolic9S serão válidas q!tan•lo fowem inscriptas no 
reg-istr·o geral da associação e 'bver<i.•J conter : 

lo, o numero de ordem; 
2", o numero de matricula tio registro ;.!'era! ; 
3", o nome, domicilio e naturali,lade do suuscriptor associado ; 
4°, o nome, domicilio, naturalidatle e idade do segurado ; 
5°, o valor da contr'ibuição feita ou a fazer da importancia, 

seja unica ou por annuidades, eom determinação da ópoca ou 
ép'lcas em que deverão ser realisa·las, Jogar c data d:t rerdisa
ção tio contracto ; 

6", o fim, condições, tempo e termo do contracto ; 
i 0

, a indicação dos documentos indi,;pensaveis que devera apre
sentar o segurado para justiticar seus direitos á liquidação ; 
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&", as nFsi,zn:> tnr:n lnrlicntlas nt' . r! L:; o S'lfniute e ma i:; o 
So.·il.:• da ;~s~om~;ç4o; 

9°, DI\ apolice se transcreverão as presentes clausulas. 
Art. 4.• O capital, imp:~sto n:l nssod:\çii.o e as obi·igações reci

procas entree:;t., e Q associado Mnstnrão •!e um duplo contrn.cto, 
na fórmfl do arti~o anterior, r~s•i;m:ulo 1wlo sulJsr·riptot• o pelo 
diredot· t·espcctivo . 

.\rt. 5.• ~·> c•so rle se pardal' ou inutilisar nlguma apolice, o 
intere.;nln po l•Jrú rcchnnr outra por eset•ipto à t'c3spectiva. 
dit'-)<!Çã>, •leclat"a!l•lo a cau.;a •h JDI'•Ia on dett·imento. As rlcspe
z •s cort·erão por co!! ta do reei llll:tnt 1 " rJste~ novos titulo::; serão 
r.,gistrad ,sem linoo.;p~ci d, tic111dn nnllosos anteriores. 

:\r•t. Q.• :'IOo p!'ll7.·> do -;ei-; lll'~ze~. c.•n'ados ria data do con
tracto, o ,.,uh..:cr·iptor• ó o'•rig:vlo 'L apl'~"'"ntar a certi lão authen
tica ria ida•le. ·I•! sr~' g'Ur ••lo, ti'~'"' ·o ,, l'<~liivaola na respJctiva 
dil'ecç;1o :•tó á liqni•lação rl•J contr:,·to; n:t falta deste documento 
o sc;.ruratlo snfft'~rá as penas s;:g-nilltes : 

I', s<>rit c•l!l:ii l•1r 11111 o c 'li o ·a !o JJ') ;rr·n 1-:~ qne s·' julg-ar menos 
vnntajo-;o nt lirpti.laQ"lo. isto é. na id:lfl•3 em 'JlW !ta menos ri~co ; 

~·, f)nalrpi H' in~x:ultidiio na !ix:·ç:í•' d:t i I:Hindo ~egura•lo, eotno 
nos •lo~um··nto; ou na:; •ln.~lar:tç·! ''· enio; •Jíl'··ito, f.tçarn :1.\t•>r:rr 
a~ cr:~ndiçii··~ •lo contracto em I"'•',ÍtliZ' rf,,s r11:d-; as~oc'auo;;, im
portará a p~r·h de to lns os lnen's 'l'lll lhe f'OI'I'.'SJn!lller ll~· 
tlpoea th liq•li•.L•~iio e ;:ó ruc•l el'it ,, e:. pita! cem fJIW tiwr en
h•ado, si então f· t' v h· o o segul'a In. 

Pa.ragrapho nn'eo. Si'b •li:>l.'i'll" :·lo< •ks':a apl'e5entaç.ão os 
suh:;~t·iptm···:> ,,., rputt•la comloin :<;-:In ''!I gt•npo, de que trata. o 
art. li cle<ta,; ehthnl:•s . 

. \rt. i ., .\~ cont !'iloui.;u •s ou p l·!arnent· '' olcvorão set' feito;; p:m:t 
os seg"ur.••loi !h (':I pita! Fe ler:~ I. n:l ,;é lc •Li as~ociação, e para 
os d•mmis. nn-; ~tn" ,.,.~p·1ctivn,; fi li~·'' 0'1 :tgcncin;;, em 'lnacsqner 
d:t~ segnint •s époc·ts, 111 <1\'0, jnnil·>. s..t ·rniJr·" ou drnemi,ro. 

Art. 8.• .\ dir.w•;ão g•·ral, 111'111 c1·nn :~s tllia•JS p<'df)rih re
cus:ti' a <!•l!ni.-~ã·.l d·! •Jll d•1n ,,. c"!dr·:t··to Je s•.>.~nrll, ~em thr o mo
ti \'O rle sua t·•Jcns.t. 

Art. ~~-" N:•s oper::tçõ ·s da ns,oeinçiio formam pnrt0 do uma 
cJa.~Se 011 g"I'IIJ10 todos 05 HtiiSCI'ÍJlfnre;, CUjO tilll 011 épo~a U[l. 
liquidação não e'\i.i,,m combinnçõ.·s difTet·ent•3:;; nos ditos grupos 
se poderá aeceitar pag-amentos :l!é I rio .i:tneil'o Jo anuo anterior 
il liquida~·ão, p 1ra. f,tdlitnr· a arlmis-;ão de cont.racto.;; par:t um on 
mais anuos. IAr·ts. li, 12 e 13 th;tas clau·wla~.) 

.\t·t. lO. :\ gratlu"ção do t•isco rle mol'te para o segurado, na 
lifJuirla .. ão rios lucros que lhe correspondel', se fará com relação 
ás pautas formadas sobre as tahella,; tio morhlidau·J de 
Deparcicvx 

Art. 11. O seguro de vid;t di vide-se em quatro classes on 
gr·upos, se::rundo a idade, import<•ncia das suhscripções e o anuo 
em que ft~ram etrectuauos os cont · actos, podendo optar o sub
sct•iptor pot• qualquer tlelles na l'órmn seguinte: 

I• grupo-t~om perda do capital e lucros, no caso de morte do 
segurado, com f:tcuJ.Iade de Iir!lti lnt• ca•la cinco annos. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

2" grupo- Com perJa somente dos lucros e não do capital 
impo~t?, uo caso de morte do segurado, com faculdade de liquidar 
cada cmco annos. .. . 

. 3° grupo - Com perda do capital e lucros por morte do seg-u
rado; com faculdade de liquidar todos os annos depois do primeiro 
quinfl118UUiO. 

4° grupo .....; Sem perda do capital nem lucros em caso algum, 
nem mesmo com a morte do segurado, com facuhlade do lif]uidar 
cada um anno, depois (los primeiros cinco. 

Art. 12. ,\ duração do compromisso nos grupos de seguro 
sobre vida e fixada entre cinco e 25 annos. 

Art. 13. Os quinquennios do compromisso são sempre com
pletos paea r~s respectivas liqui•lações e principiarão em ~ de 
janeiro segninte ao anuo em que se fizer o primeiro pagamento, 
á excepção do prim'tivo, cujo começo sCiá depois Llo que tic:t 
determitJ:Hlo no art. 46 dos estatutos. 

AI·t. 14. As contribuições flUe a associação receber no rlccurso 
de qualquer anno até á data prefixa uo artigo ::llltec~edent9 terão 
a applicação determinad.L no§ 1° do art. 8° rios e::;tatutos. 

Art. 15. Os snbsc1·iptores rtue quizerem n•lquirir os direitos 
na partilll:l do.o; lucros dos grupos respectivos, sem sujei•;ií.o no 
art. 13 dPstas clausulas, uo mesmo anuo em que se in~r:1·ev ·rem, 
devem pagar sobre a contribuição, unica ou amJUal que lizerem, 
I 0 /o por c:lfla mez, ainda quando imcompleto, que tiver decor
rido desrle 1 do mez de janeiro antel'ior. 

Ar-t. lô. P<trn aproveito r as faculdades concedidas pelo art. li 
destns clausulas para as liquidações voluntarias dos grupos, o 
sub>criptor dever·á nvisar á re~pecliva directorin, tres mezes 
nntes de expirai' o quinqu ~nnio on o nnno em que quizer liqni,hr, 
ali:is o fundo liquirl:ulo, pa~sm·á ao quinqucnnio seg-nin tn. 

Art. 17. Os elfeitos do compromisso dos conlr<1ctos cessam 
para o subscriptor e pat'a com as associnções nos casos seguintes: 

1", por morte do segurado nos gr·upos I", 2" e :3" tle que trata 
o art. li destas clausulas ; 

2°, por sr' vencer o prazo do seguro ou pela conclusão vo
luntaria, f;lcultada no mesmo art. li, preenchido o dever impnsto 
no art 16, anterior. 

No primeiro caso, o subscriptor por annuidatles fica livre dos 
pagam,..ntos posteriores á morte do segurado<>, no segnndo caso, 
o segurado começ::t. a receber o resultado da lirptirlação IJIF:l tiver 
escolhido. 

Art. 18. Os associados do 4o grupo, estabelecido no art. 11 
destr.;,; cl:1 usulas, po•lerão prolongar a liquidação do seguro depois 
da morte do segurado até a conclusão do termo que tenham 
escolhido. 

Art. 19. Os contractos de seguro cadncam: 
1°, pelas circumstancias estabelecidas no§ 2" do art. 6° destas 

clausulas; 
2", por falta ou demora de pagamento de qualquer das annui

dades no prazo marcado na apolice. 
Paragrapho unico. Com antecipação de tres mezes do prazo 
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marcado, a direcção geral annunciará no Rio de Janeiro, séde da 
associação, em um dos jornaes da Caoital Federal e nos Estados, 
nas folhas dos logares em que êstiverem estabelecidas as 
respectiv~s íiliaes, a numerr.ção das subscripções que se acharerp. 
incursas no paragrapho anterior. 

_\.rt. 20. O subscriptor que quizer evitar a caducidade do 
seguro e fizer o pagamento atrazado dentro do anno do respiro, 
de que falta o§ 2° do artigo anterior, pagara sobre a annuidade 
devida 5°/o por trimestre, ainda que incompleto, salvando-se 
assim a pena do artigo anterior. 

Paragrapho unico. Esta fórma de pagamento só poderá ser 
feita no escriptorio da respectiva direcção. 

Art. 21 •. Os direitos dos subscriptores do 4° grupo do art. 11 
destas clausulas Dão c::tclucam em caso algum, e ,:. iiY.uiJação 
verificar-se-ha. segundo a imporb.ncia das contribuições e o 
tempo da imposição na associação. · 

Art. 22. Nas êpocas dos termos elos grupos dos seguros sobre 
vida proceder-se-h<t à liquid,tção no principio do anno seguinte, 
e deveru estar prom.~ta em 3Q de julho proximo, em ~.ij<t dctta 
terá logar ct cUstr-ibuição dos capitaes e lucros nlls mesma,; espe
cies em CJUe forem convertidas as contribuições e lucros e pela 
mesma fôrma receberão os subscriptores: 

1<, cs capitaes impostos; 
2°, a data em que principiar o pagamento dos divi.lendos; 
3°, os capitaes dos segurad.os fallecidos antes da época da 

liquidação ; · 
4°, os juros accumulados dos mesmos cap!taes; 
5°, os capitaes e interesses produzidos pelas imposiçõe;; das 

subscripções caducadas por falta de pagamento dentro tio anno 
de prazo que con0edem estas clausulas; 

6°, os capitaes impostos pelos que não apresen~arem. os do
cumentos necessarfos pat·,, justificar seus direitos a liquidação; 

7°, os premios vencidos pelos depositos em cont:.t corrente, 
multa e juros dos capitae.; de que trat;t o pêlragr<who anter·ior. 

Par·agrapllo unico. As contribuições serão feitas na fórma 
estabelecida nos arts. 11 e 12 destas c1ausuias. 

Art. 23. Os cnpitaes e os lucros líquidos e não reclam,tdos 
pelo segurado, ou seus herdeiros, nos seis mezes seguintes a 
época fixada par<t a terminação das liquidações, serão conser
vados por conta e rbco de quem pertencer, na fórma do <trt. 14 
destas clausulas. 

Art. 24. Os documentos que se devem apresentar para ter 
direito ao dividendo são : 

lo, cer·tidão authentica de vida do segurado ; 
2°, certidão de que o segurado vivia a meia-noute do dia 31 de 

dezembro do anno em que terminou o contracto; 
3°, igual documento deverão apresentar todos os que tenham 

parte na liquidação, aind.a que não queir tm liquidar, sob pena de 
serem considerados incursos no§ 2° do art. 6" destas clausulas, 
sem direito a reclamação alguma. 

Paragrapho unico. São dispensados da apresentação destes 
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documentos os associados no quarto grupo do art. 11 destas 
clausulas. 

Art. 25. Todos os documentos serão entregues á respectiva 
direcção, devidamente legalisados e livres de despezas p:tra 
a associação, sendo os remettidos de paizes estrangeiros visados 
pelos consules brazileiros e dentro do prazo de seis mezes, sendo 
da competencia do subscriptor cobrar ur.: recibo delles, assignmlo 
pelo director respectivo e com os sellos da associa,;ão. 

Paragrapho unico. O prazo e termo fixado para a justificação 
dos direitos 1\o~ associados são peremptorios e produzem, para 
aquelles que o não cumprirem, a perda de todas as vantagens 
em favor da classe ou grupo respectivo, sem que lwja neces~i
lLtde de notilimtção prévia. 

Art. 2(i. ~~o ca~o de morte do segura•lo, os seus hertleit•os, ou 
os fJ110 o forem nos l)eneficios do respectivo contr,lcto, e que se 
mo.-;tr,u·em leg;~lmente hu.IJilita,]os, devem fazer-se representar 
por um sú e mesmo procut';ldor para todos os actos que houverem 
tio se celebrar cc.m a associação. 

Art .. 27. C•;mo rc·mPneração de todos os encm·gos quo a dit·er·ção 
comt etente tom:t para d·?~e:npenho tio~ de.-eres fJUe incutnbem 
it :cs.;nciação. p 1rcebera a dita direcção, dos sub~criptorf'S, uma 
commis•ão de 5 "/o sohre :L i111pot·taucia das confrilmií;ões c mais 
I. 000 por cada apolice tle contracto, além dos sellos e outro 
rtwt!quel' Íllll•o~to devido á Fazenda Nacional, que seriio pagos 
no acto de a~sig-narem o contracto. 

Paragr.q,!Jo' unico. A commissão e sellos a que todo sub
scriptor é ol,rigndo no neto de se inscrever na associação, será 
pc>ra clle de twnlmm effeito siuão realisar na época 1ixada, o 
conti'acto 11:1 rorma d>t inscr•ipçito. 

Ar·t. 28. A ;t~soc:ar;iio só ti~a obrigada pelos seus estatutos e 
cspecialm:·ntn pela~ clnusnlas geme:; c particulares, impre~sas e 
manuscrii•bs, 1::1 apolice. Assim, ]XIl'<t sua interpretação, só se 
attendcrá p:m1 a sua propria lettra e suas referencias, e a 
associaçii.o não contr.1he o! ·l'igar,,iio para com outras pessoas, a 
não :-:er·cm a,; qno mencionar o contracto, ou seus legítimos 
henleins 011 r<•pre,;entantes, devidamente reconhecidos. 

( Sr>guPHHe as as~ignatnras.) 

Clausulas e condiçôcs da upolice de se
gut·o n1.utuo contra fog·o da .i\ .. ssoeiação 
- Bra.zil. 

,\rt. I.• .\ ,\ssociução- Brazil estnbelece um quinto grupo, 
com destino ao seguro mutuo contra fogo, no qual segura sob as 
condições gemes c particulares que se seguem : 

Ja, toda a classe de bens moveis ou immoveis, ainda que o 
incewlio seja produzido por exhalações electro-atmosphcricus ou 
por exploso'io de gaz ; 

2a, si os ohJectos garantidos sotrrerem deteriorações, ou se 
deteriorem por ordem da autoridade civil para deter ou combater 
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os prc'~'''''so:;; ,J,, incen<.lio, a nssodaçi"io in,Jcmuisarú ao a~sociauo 
neste gTupn da importancia das por<lts. 

Para.!.!T<tpho unico. No caso do sinistro orig-inado por explosão 
uo ga2 on p•JI' exhalações electro-atmosphericas, a a~soehçiio só 
se rcsp/)n~abilisa pelo damno qu • for pl'oduzillo pelo fogo. 

Art. 2. o A assoriação nã'J segm·a em lugares dtlSpovoados, 
nem gar;wte os incentlios que prol'e!lll'llll de guena, invasão, 
serlição, h""tiliua•l••, cumllJO<;ão popular, t'<trça militar, explosões, 
terrernot•>S o de qua•:s•Juer actos dt'lilJera•lo~ de prop•J,tos ou 
inquilin,t,; tlo segm·ado. TamiJem <Jxclne do seguro os títulos, 
docnlll<'llto~ ou uwnn:;aipto~. p<l lr·n~ preeiosas, ouro, pr >ta, 
ouri Hl,<ti'Íil, as,im como os i i! e a tro~, :1~ iülJricas, ou depositos 
esp•~ci:"'' •lo po!l·m·a, tio fog-o artilkial, de kerosene, •lo pho
sphnJ'P~ e a!'''""• c H1.li~ rn.lteriae~ e •n-i lcr'tlflos intl:unrrPvois, 
bem eon1o o.~ e>lilicim qnc contenham lilhricas e depo.;ito,; espe
ci:lCs de arti:.:os exceptu:Hlos rn pms••JI[,J clausula. Niio se 
con~id<•rarn oo111prchendidos 110 s•~gqr•o as rell'las ( enl".,ites ), 
cac]r,ndr·>. rntr·atosaolco r> em g-<JI'al to,fool~i••cto r••ru ·~ pr·erioso. 
Não se' r'-''fJOrbal>ilisa igualmente a :IS5odnç~o poe qnaLpvll' 
outro J>l't•jnim que não seja materi:>l oi! <JH•l não e,tpja cxp!iciht
IIICilte ecn·,ignado na npoliee. 

·\ d. :L" T' 11lo associatlo, na Jlnp!a IJ'W li:lat!e de segur·:v!o e 
segtll'<>d"r, é ro-ponsavel pelo ~i!listrc> que possam ~oll"r·et· os 
mais co-as·03Í'Hlos d:t rc>p•Jetiv L d't\.wçã•J mt r:.zão tlo s,m so
gnr·P. e dn ri>co quo oll'üroe8i'''ll1 o~ IJI jt·ctos snhmcttith•-; ao 
sr.'-!'111'•'. ( Yi·ln :tl't. ?G desl:rs cl:ur:;'lla,., 

,\r·t. -!." lhYet·:·, nrn frm•lod•.J inh!r'<'' Cllll tk,linn ao pnga· 
monto •los inc•mdios quo :;011'r·er·orn o:; s<•;.:·tu·adns, l'Dconhc•cidu~ >JUO 
sejam pelu consnlho liscal. O •lito f>tTio c:orupt'•t'-:iD-ha do um por 
mil ( I 0 /n .. ) êO!>t'e a sornma h•tal r -~pon,;.t\·ol qtrn os n~s >ciados 
dov,•:rr !J11)-:l1>' :Tllllllalmenb~ noru nnt~· ·it'"':'1" •'lll I do jan••it·o de 
c:t·Ll :IJJtiiJ :ltt~ ú CdllC'ln-.;1o dn ~~·:.:·tp· ·. ·· n /1)'11 i'ttlrt qnc~ IH)!lYt11' do 
re:t li~:~~·-~·~ i'<ll"->'C-It:~ <::u rpr:d<[ll•'l ,-.,,, · '· t'lili<l'"''' pw base o~ 
we ?.'~:i '" >Jll plel<ts que ti vere tu d' :·~orTitLJ 'k,;tl'" arJIWII :t data. 

l'nraaT<I)dJo unic<J. E:;te,; paganwntc's ~' l".triio na fúrrua e~la
J,clceid:t nu "i 2·• do art. 7'' do.; e~tatuto>. 

Ar·t. fí.o .\ 'Jll:1ntia llx11da [llll'a ind ·:nni,; .c;ão será ['>ga nos 
sinbtr:rtlos DO Lli11g d 'JHJÍ:i >lo !it]lli<LIIIo n ro•:Jnlrcci,lo o sini:;tro 
r··lo CIJI!St·I!!O Jiscnl. o pag:uner:t-J \:•t•ilk:\l'·Se-ha I!U Capital 
Fet!ot•:t! pnr·,, o5 sinbtt·n•los d.t ;,:o f,. 1la. a·=sorhção e, p·tl'a os 
outro~. nas suas respectivas tiliae...:. Si, por0rn, tlur.tllte o ar111o o:; 
S•'<:·rrr-•do~ so1J"r·erem incentlios cujo pa·~:IIJWnto osc:·ot•J o fnn,Jo 
d) qun trata o artigo anterior·, ou o l<li'Ue ÍJblllli.~i<JIIte Jl" t'<t 
complnt.1r a importaucia dos damno,, a associtlção ontr·eg:u·ú ao 
sinistra, lo letras pela quantia t•ee<tnlt ···ida ou que f,tltar para 
complot:tl-a, vont:iveis nas époc:1s qne lixar :t tlir·ecçiio g-eral, 
lle aceurdo com o conselho fiscal, nã11 de\·,mdo, porém, o prazo 
tias ro~pcctivn,; letras exco<lcr de 1:? Jl!I'Zr~s, conc,Jdon<Jo-se, na 
ltypothosü figurada, facultlatle ao eon~clho fiscal p~r,t tl·~ct·otal' 
o di videudo cxtraordinario, que oo!TC'i!J~'!liler a c,1da um dos 
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as,:ociados, alóm do premio annual que prescreve o al'tigo 
alltec·•delltc. 

Art. 6. o o~ contractos de seguro eiTectuar-sc-hão por cinco 
annos, que serão cont:.dos de I de janeit·o do anno em que se 
assignar a apolicc; poderá, entretanto, a ass"ciação realisar 
contracto:> por um prazo menor, attentas as circnm~trmci:ls es
peciae:; que concormm nos ol~ectos submettidos ao ,wgnro. Serão 
sempre consi(lerarlos renovados por igual pr·azG p•1r fJllü lwu1·erem 
sido estipulados os contractos dos associados que não declararem 
por e~c1·ipto, com antecipação pelo menos de tres nwz•"S. a in
tençiío :!e d:d-o; por tet·minados no fim do periu<lo lixado na 
respectiva npolice e que tenham cobrado identka declanu;:lo da 
com!'etente direcçio ger:~l. 

PaT'agrapho unico. Os eiTeitos do seguro cessam unicnnwntc: 
I o, [VIl' de~apparec:mento dos objectos segurado,; ; 
2", por tenninaç,1o do praw lixado na apolice; 
3•, po1• t:dleneia do segurado ou termo da associação. 
Os capit,tes seg-nratlos e os premios annnaes podem ser re·lu

zi,Jos si, durante a época do seguro, diminuir a importancia deste 
e, neste c:,so, o segurado assim o 1lecla:·arú á direc<,,:lo respectiva, 
remettendo a competente apolicc, para se lh•3 famt· a ili!l'r•t'CI'Ça 
do premio correlativo. 

Art. 7." O associado, ao assignar a apolice do seguro, devo 
declarar si são St311S, no to:lo ou em parte, os oJ,jectos g:u·antido:>, 
ou si ,) usnfructuario, credor, arremlatario, c1nliln, em quo 
qualidade tratrt. 

Parag'l'aplw nnico. Toda J•eticencia ou f<tlsiilatlo da parto do 
segur,tdo, rJue t0nder a diminuit• a classificação do rbco ou a 
alterar a natureza ou ohjecto della, tira ao S<'gur<ldo o 1liroito a 
qualqu,,r indeumi:; •ção, ainda quando as ditas di·cnnJstancias 
não hajam intluido solJre o damno ou perdas do ob.io:,to sogurado. 

Art. 8.• Em caso de venda ou tr,t~passe dos obj dos ga
rantidos, o vendedor ou o cedente tem obrigação de exigi1• do 
comprador ou novo proprietario o rmmprimento da apolice; no 
de morte ou de doação os herdeiros ou successores estão olJri
ga'l"s a manter o contracto de seguro e, no cm:o contra!'io, tanto 
estes como artnelles, poderão eximir-se dess:t olwigação e11trando 
para os cofres da nssoci:tção, a titulo de intlemni-;ação, com uma 
quantia igual á metade. da. fJile e~ta.va. o assoeiarlo ot rigado a 
pagar annualmente pam fundo de sinistros e em rolat;ii,o ao 
valor 1lo seguro, e tanto os premios pagos antecipa•lamonte, como 
as fJIHtntidades devidas na época da rescisão do contracto e a 
alludida inrlemnisação, ficarão adjudicados em beneficio desse 
quinto grupo da associaçiío. 

Pm·ag-r·apho uni co. No caso de dissolução ria sociedade com
mercia I, o soei o ou soei os que se fiz.Jrem cargo dos ohjçctos 
segumdos ficam solidariamente obrigados a m~tutcr o contracto 
do seguro e, no caso de fallencia de um segura•lo, os credores 
fic~m ohl·ig 1tlos a satisl'azer integralmtJnte á associação a~ 
quantias •JUC lhe forem devidas, em razão de incentlios occorritlo~ 
c Lem assim os direitos de administi·ação atf'l ÚfJUOlla data. 
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Art. 9.• Sempre que se fizerem construcçõe~ que aug-mentem 
o risco •lesignado na apoliee em vigor, que se esbbelcçarn nos 
edilicios segurados outros contíguos corn fabric~s a vapor·, in
tlustrias ou outros misteres que angmentem os per·igos d1:1 in
cendios; quando os ot\iectos subwetti•los ao seguro fi)rem 
trasln.dados para outro local ou pas~al'em a ~er pmpri ~da de U•J 
outras pe:-soas, ou de propriedade iwli vi,[ual pa~sem a pel'tcncer 
a uma sociedade sob qualquer deu.,miu:~ção que seja; qua!lllo a 
tit·ma segurada admittir no\·o soc:io, cm1Jor.1. seja este ,hl[>les 
interes~ado nos lucros ou desligar-se do ;dgnm; quaúdc• o se
gurado fizct• garantir ou ti.ver já gai"antido, uo acto de exp:~dir-se 
a apolice, por outra ou outra,; as,;ociações ou companhia-; os 
objectns sobre que recahir o seguro, ou Pm1ir•1, quando ni'ío haja 
cu;nprido com o que prevê o art. i• <le:;hts dausuL,s, r:e~s1 a 
obrigação da associação para com o scgm·a .. !(J até qne e~tH tcnlm 
informatlo, por escripto, á dit·ccção compdHnte, ,[e to•bs as nllu
didas cundit;ões c que a'1u0lla d0chu·e do mesmo mo:lo que cntt·a. 
novamente em suas obrigações anteriores. 

Paragrapho unico. A resp,,nsaiJilid::v!e, porém, •lo segur;tdo 
pam com a as;;ociação, cessa unicamente depoi~ que esta tenha 
declarado, por escripto, tet· re~cindi,Jo detinitiYamente o contracto 
llo seguro. 

Art. I O. A direcção respocti va, com pré' i o accordo rio con
selho lbcal, póde por uma simples notificação annullar ou reLluzir 
em qual•JnHr época o importe tio s'•guro, medi:tnte a •!evolução 
da tota!ida,Je nn parte do~ pt•enJins '1"'' o segurado honver já 
sati<feiln. 

At·l. 11. ,\o declarar-... ~ o incendio, 'l S•3g'll!'a.lo tem por dever: 
!", empregar t1Jdos os meios IJUC e~ti\·er·~m ao seu aleance afim 

de potl••t• salvar os oi dedos gar,ultidos c cui'iar de sua cnnsor
vnção, por i.;so que a associação ni'ill se responsabilisa por 
quae.;;•tuer extmYio,; on roubo,; qnc se Jlll~S:lm (hr por o:~casiiia 
em coihcqnencia do sinbtm; 

2", uat· :n-is0, em :H·.to continno, •lo sncces.'io ao representante 
mn.is imm,.,Jj;, to da as~ociação. cohranrlo reeiho tles.';e a viso, e 
declarat•, dentre> tia~ 24 horas •tne se seguirem, perante a nuto
ritlade COlll[Htentc. to1las as cit·cumstaucia,; geraes e particnhu·es 
que tenham occort·ido, deven• lo est'l dccln.ro~ção inrliear a ópoca 
precisa <lo sinistro, o tempo que durou, as caus1s couhecir!as ou 
que se presumam, a naturr~z:t e v;tlor a.ppt·oximado dos ohjectos 
queimados, avariados e salvos, :rs;im como o~ meios empreg.ttlos 
pam combater os prog-ressos do sinistJ·o ; 

30, entregar· ao representante th associação, já indicado, de 
quem cobt•ará recibo, dentro de tres dias que se seguirem üo 
acontecimento attestado experlido pela autoridade de que trata 
o par:1grapho antecedente, provando haver cumprido perante 
elln. o que recommenda o citado par;1grapho, e bem assim de
monstr<~l' á mesma associação, com todos o<; documentos que tenha 
em seu porler, a existencia, o valor e •) estado dos objectos 
indicados. 

Pal'agt•ap!JO unic0. O segul'auo que nos prazos estipulados 
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dei 'I: ar de dm· cumprimento as ohri~·nt;õ 'S qne no caso 1le incenrlio 
imt•õe-lhe o pt·e~onte arttgo, perde todo o direito a ser· intl-;
mni ':uln pela associação. 

Art. l·~. A associaçii.o declara, t )rOJÍ!Jantemente, que o seguro 
cottlt·;~ !':•go não dá logar a lucros de especie alg-uma, e t:\o 
sr\lllente a in•l•'lllllisação das per,[as rr·nes em rdaç:l.o sempre il. 
!]nanl i:~ ôei;urarla, embora no momento do sini,;ti'O o objt>cto 
dO'IItllili•~ado tenha valor superior ao do ~Ci;UI'O on a imporbncia 
rlc> ~!:in: no o cnbra on exce.Ia, pelo que é o segur;tdo ohrig-ndo a 
jnsti!k; r, ni'ío ~ó a exbtencia do ohjecto tlo S<'guro no montiJJJto 
C' ao Jag·;:t• éh incendio, mas ainda sr:n rc=.tl v a lo!" C' a Y<•t·,hdeit"a 
i !llJIOI'llliiCi:1 1Jn da lllllO • 

. \t't. 13. No caso de incen:li<l, a n~:;ociaç>ão tem a fncnlda·le de 
ma•Jfhr proceder a to·la e rJivdqtJel' espee!e •lo inve~tigação par·" 
eselarednwnto do successo e exigir do :segurado o jur:uucnto que 
pl'11:'C!'<JVC a ld. 

Po~r:>gt'iiplto unico. O segueado não pole f<tzer· ahallllono total 
ou Ji''reial do~ objcctos garantidos, estejam ou não avariado~, 
~ob JHHm de perder o direito a qual!]uet· indmr.nisnção. 

AI"t. 14. O segurado fJUe exigir mais do que o im['nl'tc das per
da~ •·a u~nrlas pelo incendio ou que nllegne! terem ~Ido destt·uidos 
pelo sini,.,tt·o, ohje:!tos que não existinm rjltnndo occot'!'en o incen
dio, o 'llle son<'gar ou suhtrahir tortos ou parte <lo~ ol<jectos 
S" I \"flS on nvariados ou que para justilicnJ' a,; poi"da~ se valer 
de moi o.-; i !li ·ítos, ou de documentos [",tlsos, ou que, emlim, haja 
c:\IISa·lo voluntariamente por si on terceim pessrm o incendio 
do,.; o jectos segnrados, perde todo direito a ser iudemnisado 
pela :·s:--or~iaç>ão, que reserva-se o direito de rescinrlir todas as 
apoltc"' que l'O:U o mesmo segurado houver assigmttlo . 

. \rt. 15. As pct•rlns materiaes que resnltarem do incendio 
s:->rlio t txadas e avaliadas por dons peritos, que nomearão os 
interes:-mrlos, devendo aquelles, com antecipação, designar um 
tercc•i 1 o para o caso de não chegarem os dous a um accor• lo, e 
se 1,pre fjno alguma das partes interessadas se negar a nomear 
o J·e~!H'ctivo perito, dar-se-Ita cumprimento ao r]lte estabelece 
o "d _ !:1 do:> esta tu tos. 

P<t J'a~r:• pho nnico. A~ despczaet que se fizerem com av.diações 
sor<"io l~'~~tas pelo segur:1.1lo . 

. \t•t. IG. Tanto os imrnoveis, não comprehenrlitlo o valor do 
tOJ-rnno. como os objectos amovin,i;;, serão avaliado,;, segunJo 
o pmç ' da venda, no momento <lo incenrlio, exceptuadns os 
matcriatJS c generos de fahricaçiio que serão e-;timados pelo 
valo:· qno tiverem em praç• tJ() dia do sinistro, devendo-se-lhes 
agg-r·eg •r ns despezas de fabricaç:i.o feitas até áque!le momento. 

L>,~ t'"!n":lplto uni co. A avaliação dos peritos ou !Jnalquer outra. 
opernç:l.o q•w se praticar no S9ntirlo de averiguarem-se os 
damuos, u:l.o prAju,lic:trá em cousa alguma os direitos ou exce
pr,:ü<):; =Jite :1 :'ssociação possa ter contra o segurado e outras 
qt'JJ)S'I''''r pessoas . 

. \ rt. l7. Si do exame dos peritos e r! e su~t avaliação re3ultar 
que os ohjeetos gnrantitlos valem monos tlo que a quantht segu-
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ra·la (•11 e:11 pnc for,)m seguros, o sinistrado Sti te~á dirt'ito ao 
rPeJn'•ol:;o dfl pe1·rla elfectivn e justitica<la; si, pelo coJÜJ'.>I'io, não 
ti ,.,.1' sido ~ogm'<ttlo o valor integral 1lo objecto, n nssoeiação no 
casn ti) damno só rrspondtJ pelo valor propcn·cionnl •lo Heguro, 
rel'ntan•l ·-se o exc.Jtlouto a de~eobf'r·to on ~·wnr·n prlo proprio 
sw~·nr·• '" [' •ra a <lhtrilmiç:i" ·!.· \·alo!' t<Jt d do rl>llrll•l ou 
pur,Lt . 

. \rl. J.-.;. QtJI\Jld,, ~o!rt'e nnJ nw~m'' ~··gnro exbtam y,.ri ..; "•'!.!'ll
r«·lor··,: o n :.~sod;~do tt!llli'l F•it•.> cnn,t ,,. <.•['[JOrtnn:un<·nt,, <.'Sta 
circn:n,;t:w.·h, sugnndo J'l'llS•:l'OI'O o art. ~)" dr~stas clau,ulas, a 
,,~~· ·~i-t<;:in iw!P:•JIIi'-':ll'~t {li'OJl"i cion::lmcnte :1 par!:; r1ne t'lll'!'I'S!>0\1-
'"Jt' a e;Hla n:11 d·.:lles, razoll!l•J-se n lirpiid:lçi"'w tlus da;rnJ<h ·ll!l'r·i· 
do;:. ~-·;.:·ltlldo :~s r,lan,-ulr~,; t!o,;t:l :q·olic··: <'ltl ca-:o algmtl, po!'t!lll, 
p<'< Ir~-~·~ o••J'ig:tt' a a~sociac;'in a p:té;ilt' nr.dur·es rtu·:l!llias dp r1uc 
as :-;!·;..:·n! ad:ts . 

. \rt. l\1. IJcutro dos pt>;lzo.-; cun\·cncionn<los pú.le a :h~ociação 
llUIId·•.l' r.·p.trat• ou !'<)Con,;trnir. e au pl'eço rl<t aYalinç:io o.,; edi-: 
tiei"~ d·•,trtli•lrl;:; polo fogo e iP.!l11JClll :1 f,•c•d<latle de cham:tr a. SL 
os ol,.i•• ·ltH ltY:lria•los, on ['azul-o~ ,;nl·~tituir ['lll' ontr·os dr• ign:t! 
n:•.tnr:~;;,;L ~~ \·nlol'~ Eegundo a aYali:lc;;iq. 

AI'!. :.'0. i'~ o seguro •lo um crliliein rstiio tam!Jcn1 comprc
hendi L<s tnd ;~ as· parte;:; on comp:.rtim· ntns IJIW niío t·~t .. j:tm 
expre~sa•t:cnto •lt:c!aratlos na :qmlir·c, ti';m 1lo cnntr.1ctn. 

,\rt. :2:. i\lo c•1so do pagamento rle sinistro, I]Hill•JUCJ' I]I!C sc;ja 
a sna illlJ'OI'tcincia, a n~snewção tem o rltt'l'ilo de rescin<lir o con
trad•• on J'enoYal-o, p:I~Htndu o ,;"gnrado !lOI'O pl'eliJil). 

,\rt. :.':.'. IJ,Hia :1 indenmi,n(,'il" d'J qllnlt]tWt' d •mno" .'iilliSli'o a 
que ;' ~~~ .. ut~i:'\~io e~telL o!wig.td;t, {·~L1 ~o res----rva o ox~H·eicio e 
todo.; os dit•eitos e ac~·líB~ f!UC po,;s·11u c•l!Upetíe ao segnJ'a lo em 
IJU:tCS'{lli'l' caso~, r<~ntra f!U<'Ill tlc dir·~ito fur, em virtnd · •!o 'llle 
o i;t'gnr·.dq os snln·oga á :;~sociaçiín integralnl'mto 0 sem restJ•ict;ão 
alg-nn:ot, ~~·m qne seja ncccS•'nt·ia rpt:~li]IIcr ontrn c,,;; são nn t:·an,;
fcl'<)l!t'i:t o~t pl'<~Ctl!'ação got·.tl 011 •!SJH'ei:t! ,, a con~tituo l'l'<WUt';Hlor 
e>lll •·:t IIS:I. IJI'Ujli'Í:l p:ti':L o exercício I' 1!.-'0 ele tac,; ac1;ões c direitos. 
E 110 c:~so •tu:.> a associação o exija, s•· obriga a Etzei' c:,t•J tras
pas<c, e ·~s'io ou trnn,;l<lt'encia por aeto Slparado on por· '!IHdrJner 
moio e vi:t 1le direito • 

. \r!. 2~. O direito de reclamar contra as resolttç-ões do r,ou
S0lho ti:;,::d ca·lnca GO dias depois de IP-rem sírio communicatlas 
ao ~cgtil'.<do ou srm procura•lor; e pn,;,;:t~lo esse termo, Jwnhnm 
direito as:,iste ao sinistrado para pretender f!'lalrJner nw·lilicac,:ão, 
seja f]UJ! l'ol' a cau:; tem l)tB ella s8 l'nndat· • 

. \r·t. 2·1. Par.t atteu•lcr às ol0S1•ezas •lo a•lrninistraç[<) e gcren
ch, r·:H.h segur;H]o pagarà it <lirecção rcsp<•ctiva, illtlopendente 
tias <tllfl':lS porcentagm1s, nma commí;;,;i'ío :~unu:.ll sobre a l)nantia 
SC)!lll':l'.l:i, r1 <Jn~l ser:'1 tle nm c mei•l Jl"l' mil (I e 1/2 "/ .. n) pam os 
segllJ';tdo,; da s·),Jc na Capital Fl'deml e t!ois p Jt' mil (:!",'o.) pam 
o~ ontro~ rins r.~spectiv:ls liliaes da n~soci:~çiio. 

Pat':t p•:t plw uni co. As con tri buí<;ões • levem ser satisfeitas pelo 
S·'gnrad,, do 111c~nw modo e IÜt'llta •tno e~t:dtelece o art. •1" para 
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o pagamento dos premios e quotas destinada~ a um fundo de 
sinistros ou reserva. 

Art. 25. O segurado, estabelecido na Capital Federal, pagarà 
suas respectivas quotas no esct·iptorio da dir~c~~ão geral, sé le da 
associação, e os outros nas resp!)Ctivas liliaes, dentl'O dos quinze 
dias que se seguirem ao prazo designado nas ;:lau~ulas das apoli
ces. No caso de o não fazet·, pagará o segurado unm multa do lO% 
além •lo jul'o decorrido desde o ultimo dia elo prazo concedido, it 
razão de l 0 / 0 mensal, cessando a garantia da associação ou fJU:tl
quer direito do a,;sociado na mesma as;;ociação, emqu:mto as 
quotas em rtue estiver em debito não tiverem sido satisfeitas, e 
sem pr<>.juizo da faculdade que assiste à <lirecção respectiva de 
reclamar e requerer por todos os meios legaes o pagamento ao 
associarlo ombso, o qu:tl fic,mi. responsavet pelas cu~tao>, ga,tn:; 
e m:tis despems fJUO occasionar o processo. 

Paragrapho unico. Fica expressamente entenrlido, ajustarlo e 
declarado que todos os bens moveis e immoveis sogumdo~ Hcam 
o estão especialmente sujeitos ao pagamento dos premios e qu0tas 
que lhes corresponder, e a todos os outros encargos a <[Url os 
associado,; ostojam ou estão como taes obrigarlos. 

Art. 2G. Os ohjectos submettidos ao s~gm·o o suj<~itos ao~ 
di!rer·ontes risco.; s~rão cht~sill.ca·los peb tahella •Ja a,sJcia·;ão, 
e, de conformi•lade com ella, a rruantia ~egnmda converte-se 
(multiplicando-a pelo pt'emio annual r1uo lhe corre;;ponder) em 
somtn:t rospons:t vol sobre a fjttal ~e docretarú o dividendo que 
fot• nocessario pam ~e preencher a i111porLin~ia dos inceudios que 
occonereu1 e mai~ obrigaçües dos associa•los pre:;criptos nos 
e-;tatutos. 

Art. 27. As desintelligoncias que possam surgit' entt·e a di
rocçiio respectiva em um ou mais a~sociados serão rem!Yirlas sem 
re•~urso pelo con~elho fiscal, e as fJUestüo~ fJlW pnrlorcm sns
citat·-se por· um ou mais segnmdos contra a associação, serã~ 
resc,l vidas pela fill'rna pre,;cl'ipta no art. -rJ dos o~ttltnto~; sentia 
q1w osh di:>posi<;ão não prev:rlece fJUando so tmta de rtno~tii·Js 
tl:t as;ociação contr.t um on mais seg-urados. 

Pat·agra pho uni co. Em to, los e r'm cada um do~tes casos o 
con,;ellto lis ·ai, •h accot•do com o sinbtr.tdo, fixat'à os ltotwt•at·ios 
quo <lerorão P<'I'C;JIJc·I' os arhitros quo trat•t•om do a;;sun1pt''• c 
as dispo;i~,.-,es cpw l'omproltmtrle este :11·tig-o não sã•l r•m •·:1so 
algurn applic,tvcis ao~ sini~tl'<tdos quo e~tivct'L!IIl em fdt 1 l':tl\t 
c:){ll a a~-ocia,·:io no momento do incen·lio. 

Art. 28. Tr·atawlo-se do seg-tH'OS r:mlb:1dos ,;olm• constrnc•:lics 
feitas em torrnno alheio, ou fJtÍe o seg-nt•ado ecle!Jt'al' n t <Jn:tlida•lo 
rio in•Jnilino on 'II't'<JIH[.il;trio, a a:;:,ociaç:'io dc·~lal'a qn'.', no c:t:i•J 
de iiW•>ndio, a indenwisnçiio, que com1wtia tu• sinistr<trlo, 0111 vir· 
tn•l•l das clausula,; da apolico, serit espechti•Hentc o:npl't•g;~<[a no 
rep:tro on !Ht roc•Jnstt·ncçiio, solwe o nJe;;111o tr:ll'I\mo do o;lilieio 
ineenrliarlo : da• lo este c:1so, a associação inrlenwis:trú rl:ts pet·tlas 
até à quantb cpe Sll concorda!', o ú. moditla quo so verilicat' a 
roeonstr·ucção ou o reparo, om yi~tct lia::l contas tlovidnm•!ntc 
jnstilic:tdas. 

3/ 
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.\1'1. 2\1. A nssociação, si for condemnarla por senteuç;t e esta 
,;rJ ::char appellada, ainda que sem efl'eito snspen~i\'o, bto por 
vir·tnrl~ de iuceudio occorrirlo, não poderá ser· oLrigada a recollwr 
a deposito ou a pagar a impurtancia em litigio, ::;inão depois da 
ulti111<t deci:>fio e él~g-ota·los os re·~·,rsos legaes, e ainrla ll~-'Ste caso 
o pa.•.wmento se e1I·ietuará na t'ól'ma prcscri1Jta pelo art. ;)o rlcstns 
dan~ulas . 

• \rt. :JO. A associação só fict ohrigarh pelos seus estatutos e 
especialmente pelas clausulas geraes particulares impressas e 
m'muscript;ts na apo!ice; assim, para a sua interpretação só se 
ter·à em vista a suct lettr:t e referencias, não contra h indo a 
aso;nQiação obl'igação alguma para com quaesquer outras pessoas 
que não. sejam as meucionada~ no contracto, seus legitimas 
hei'rlcit·ot ou representantes •lcvi•hmente reconhe,~idos. 

("C!JIII m-c:e as :ts5ignatm·as.) 

Clnu,.,ulas o coudiçi">:::>s da apolico de se
; .. ::uro Inutuo - de credito e n1outepio 
('olnluercial da Assoeiaçiio- Brazil. 

Art. 1. o A Associação- Braz i! e~tabelece um s0xto ;:rupo com 
de~tino ao seguro r:le credito e montepio comn:et'cial, sob as 
.:onr!içõ:JS geraes e particuh~ es que so S<Jguem : 

1 •, o segurado é oiJrig;Hlo a Pegistrar e rubricar na a~sociação 
o 5en li no horr:Hlor on mem•wLtl, segundo esblJclecem os~§ l" 
c ~" rlu art. 15 dos estatuto>. 

:.>, nc . .;sc borrador ou m•;morial, o segnrado é o:,,·ig-allo a 
lanç-m·, com indivirlnaçéío e clai'ez:l, trulas as suas operaçüe:; •le 
commercio, letras e outl'os qnaesrJncr papeis, que pass tr a 
<'ceeitar, atfianç::tr on endossar e em geral tndo r1nanto receber 
r•n drosp0111ler de :ma ou alhci;t co!lta, seja por qnc titulo for, 
send" snll1ciente que as parcelt[h tle de.<rezas domesticas se 
lan('Oill Pn.:.:lobarl:lll!CIIte na data em ljll() furem extra!ri.las da 
caixa. Os :'Cg'lll':ulos d·l rr;lti!ro rle1·crão l;mç<lr dhrj,,;nente 
lJr·,.;,;n horrarlot• on me1norial a 80!JJ!ll:t tot-• l rle suas vendas <t 
dinheiro c faz•JI' o,; as~entos Li •s Yen•hs !hd,<s no mesmo dia. 

::•, a cscripturaç[o dcss'l lwerarlor ou rnemot•ial ~e1·á s•.:gni·la, 
Jl"l' ot·rlem ehronolog-ica, •lo •lia, mez e anno. 

t", :ls,;e lJOrrarlor ou memor'ial rleveJ'á concot'.lar com o niaria, 
qnc est:·t snjeito as disposiçõ'3.i •lo Corlig,, Commei'd:tl e mais 
di~posiçües em Yigoe, e rpw por elLts produz os leg.,,~s e j ul'i
•li•·ós ell'eitos. 

;-J', o s:~gnrado rJite niio tiver o livro borrador on memorial, 
no fól'llm pi·e,-eripta nos§§ I", 2°, :1" e 4° que lhe impõe e,; te 
artigo, perde todo o <lireito a ser contemplado com os. IJetwficios 
ria : s :ociaçãu ; visto r1ue essn lJorTador on rnemoi'i<~l é, cortlll não 
]"' ],. •lcixar de ser, uma rias co:1diçr1cs Bwis csscnciacs para 
'11'1 !rll"r a conllança mutufl. 

G', a associação toma o activo de qualquer estabelecimento 
C'Ollllllercia I, qn:drpter qn J sr'j:t sna irn portanci::~, unicanwnte 
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para base do seguro de credito . e montepio commercial, obri
g-ando-se, para evitar a fallencia do associado segurado, como 
responsavel fiadora, de accordo com os credores, ao pagamento 
inie;ral do pas~ivo, quando pelo conselho fiscal for reconhecido 
que· o segnrarlo está no caso de merecer moratoria. 

a) qnauclo, por.)m, não seja pos.;ivel eYitat' a f<tllencia do 
assocüvlo e e3ta for julgada casual, ou mesmo que, sem ser 
aberta a di ta f,,llencia, esteja ella. na. condição rofori.la de casual, 
a n:;sociação olJ!'igãr-se-ha, como respons•1Yel !hdora e isto de 
accorrlo com o' rlitos credores, ao pagamento da propllsta que o 
conselho fisc<ll llw fizer; 

b) fJUOr no pl'Ímeiro, quer no sogunclo caso, procedet·-se-ha 
conforme o prescl"ipto nos§§ 3• a 7° do al't. 15 dos eshtutos; 
p:ua, qne, por ·~m, em qnalquer de.;;sa.s duas ltypolhose> se vet'i
!iqnom a,; referi las obrigações da assochção, cumpre que o 
as.:ociado não tenha •lado, para lmse do seguro, qu<tnti t supJrior 
ao se<I activo, a menos que n tlifier<JnÇ<t que posterio!·mente se 
vel'i!ic<ll' excltm tuu8. a. i,J,•a de fr,tude ou ma. fj de ~ua. parte. 
(Yid. art. 15 destns cl8.usu!as.) 

7•, a, associação tict obrigad:t a dar quitaç:io ::10 s~Jgurado no 
c.1;;o do~ G• deste artigo, logo que soja paga. e exone1·arla tia 
ohl'ig<1ç:ío qno houver por elle tomado. 

H .o, d<:s lo q no o associado esteja uas ·~on•liçõc;; on estado de 
fall·~nei:t e:tsn•\l e rJi\o S<'ja. acc••ita, p1!os r:redo:·c,.; a proposta da 
as:;ociat;ãr,, C'hll·3i•''~·'l'i" olb em f<tvor d.J nw.;mo a:.;sociado nma 
pe:bão propol'<~in tl ao activo quo hotl\-•.'L' siüo doclaraLh na 
re;:;pccti V;\ apolice. 

Para tm·n:n·-se efl'ectiva esta disposição, a direeÇ'ão geral. de 
ac<:ot'do com o consBl ho li se <I, retimrá do fundo de prE>juizos 
(;crt. .J.o •l·:st: s dausubs) rpmntia co;·:·e:;poadent•J ~~ 20 "/o do 
actiYo C<>lll qne o associado s.) honvel' itl<i•Tipto e t<1 quantia 
set·á conv.,rti:!a em apolices d:.t divida pu',Jic<J., sendo t]Ue os 
rcspeetivos jnros constituirão o montepio a quo o •lito assochdo, 
a titnl·) tlú alimento, terit direito cmqn:mto vivo, pas~ando por 
sua morte à vi'n-:t f]Ue SCJ conserv,tr m~s:;e estado, ou tilbos até 
sn:t m:tiori<h<le e filhas omqu.mto S•lltdm~, rev:Jrteodo com a 
maiorith•!e d:tqw;ll:~s para e;tas o ainda das qn<J se casarem 
par 1, ~~s qn<~ !icwern solteiras ou, ll<t fillt<: de filh••s, aos p:tes 
qnan,lo in1lig-entes 0 irmã,lS que se :J.r.tl:li'<?lll nas indieacbs con
•liçõe~ e vivere:n :~ expons:L> 1lo :tsSJcia<lo. 

\l", qtnn<lo :t in-:crip.;ib foi' e !Te ~tu:tdn, <llll C:wor •I c> tlll1:1 firma 
c·•mmet•ci:ll :t prJu~::to result;1.nte r.h; r.Jferi<.!:>5 0:?0 "/o s8rá distri
lmida entre os soeios componentes tl<t menciona,ht tirma n.t pro
porção •los intel'e:;scs, s Jg-uudo o contra~to co:nmorcia1 que 
honYerem feito. 

Parag-raplto unico. A associaç[u nã,) d :1it nem por fúrma 
nl,!.::'\IITia. auxilinrit ao segurado quo se ach:ll' nas condições ou 
estado de t:c~lencia culpos:l ou franrlulcnt.l, c ne~tes c:tsos o 
contt•:t<Jto que h >I.!VCt' realisa•Jo tol'!la-'i) m:l!o parn o cffeito <los 
f:tvoros supm declarados . 

. \rt. 2. o Na;; crises commet'ciaes, rJIF' provenham d·.1 invasãCI. 
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sedição, hostilidades, guerra, commoção popular ou do força. 
militar, a associação não toma obrigação alguma par<\ com o 
segurado e credores deste, quando por taes emergencias se torne 
o reftlrido associado insolvavel ou llle seja aberta a fallencia. 

Art. 3. 0 Todo associado nn. dupla qualidade de segurado e 
segurallor é respomnvel pelos prejuízos que possam soffeor os 
demais co-associados em cada umtt das suas respectivas dire
cções, na proporç:to da quantia com que se houver s ubscripto. 
(Vill. art. 19 destas clausubs.) 

Art. 4.• Haverá um fundo destinado á realisação do montepio 
commercial e ao pagamento não só dos prejuízos que sofft•erem 
os co-1ssociados, de conformidade com as condiçõe,; 6a, 7a, 8• e 
ga do art. I • destas clausulas, como das demais obrigações im
postas pelos estatutos que cnmpre ser satisfeitas pelo dito fundo 
denominado fundo de prejuízos. 

O 1lito fundo compor-se-lia d•J rruatro por mil, sobre a somma 
total responsa.vel, ef1UÍV;1lente ao activo inscripto, quota esta 
que os associa•los devem 1ngar aunualmente C)m antecipação 
no 1" de janeiro de C'\da anno até á conclusão do seguro e a 
pro 1·ata que houver de realisar-se se fará em qualquer época, 
tomando-se por lHtse os rnezes completos que houverem deoorrido 
da referid.1 data de ltle janeiro. 

Paragrapho unico. Estes se ftrão pela forma estabelecida no 
§ 4• do art. 7• dos estrt tntos. 

Art. 5.• O;; pagamer.tos de que trata a condição ()a do art. I• 
destas clausulas serão realisHlo.-; em dinheiro, por CDntt·actos de 
obrig:tção por letl'as sem jnL'O:', depois de fixado pol' mutuo ac
cordo entre a associação c os crmlores e as quantias determina
das das pensõe~. de que trata a condição 8" do !'ele rido art. l • 
destas clausulas, terão a deYida applicação 60 dias depois de re-
conheci•lo pelo Cl)nselho fi,:cal o direito do associado. · 

Para os Sf'gurados ou cr<Hlores, no Rio de Janeiro, esses paga
mentos terão logar n=t só·lc 1l:t fiS·~cciação e, pat·a os outro~. nas 
competentes tilines ou :1gencias. 

Dado, porem, rp!C no C'll't'et• do anno o fundo d,) qne trata o 
artigo antecedente seja in~ulliciente para pagamento dos prejuízos 
que soll'rerem os a~sociados de:<se grupo, realisação do mont•'pio 
e mais p:tgamentos (condiçüo~ Ga, ia, ga e ga do nrt. to •!estas 
clausulas e olll'i.~açii:o doo: estatutos), a associação darú, no pr·imeiro 
caso lett·as paga v eis em épocas convenientemente tbm<lns pelo 
conselho fiscal, no segundo caso retirarà nos dias 31 de janeiro, 
28 de fevereiro e 31 de março do anno seguinte quantht suffi· 
ciente p •r<t a compra das apolices da divida publica, sem prejuizo 
do pagamento das pensõ.?s estabelecidas, fJUe se!'ão, entretanto, 
pagas pelo referido fundo do quo trata o artigo antecedente, con
cedendo-se nestes casos a fncul•hde ao con~elho lhe •I para de
cretar o divi<lendo extt•:wrdinario que corresponder a c1da. as
sociarlo, além do premio íl!mual lixado W> artig-o precedente. 

Art. ü.• Os contract••s de c:ngnro etfectuar-so-hito por cinco 
anno~, fJUe se coutariio de l do janeiro do anuo em quo se assi
gnat• a apolice, podendo, porém, a l\Ssochçiio roalis:~r contractos 
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por termo menor, ~ttentas as circumstancias que concorrerem 
para esse fim. ' 

§ I . ~ . Serão sempre considerados renovados, por igual tempo 
por que houverem sido estipulados; os contractos dos associados 
que declararem por escrif.tú, com antecipação pelo menos de tres 
mezes, a intenção de da -os por terminados no fim do período 
fixado na respectiva apolice e que tenham cobrado identica de
claração da respectiva direcção geral. 

Paragraplw unico. Os effeitos do seguro cessam unicamente: 
I•, por conclusão do periodo fixadonaapolice; 
2°, por liquidação, feita antes ou na fallencia do segurado, dos 

valores, bens e effeitos submettirlos ao seguro : 
3•, por terminação da associação ; 
4•, por penas impostas nos diversos artigos e paragraphos 

destas clausulas, bem como nos estatutos, que importem perda de 
pagamento, auxilio e nullidade da apolice do segurado. 

Os cabedaes por virtude do activo inscripto, sujeito aos onus e 
vantagens do contracto de seguro (art. 3• destas clausulas), e os 
premios annuaes podem ser reduzidos, si, durante a época do 
seguro, diminuir a importancia destes, e, neste caso, o segurado 
o pa1·ticipará á direcção competente, remettendo a respectiva 
apolice para se lhe fazer a di:fferença no premio correlativo. 

Art. 7 ,o Todo e qualquer negociante, aind<t não sendo matri
culado, po:lerâ. inscrever-se associado deste grupo e auferir as 
respectivas vantagens. 

Art. 8.• Verificando·se antes ou na fallencia que o subscriptor 
associado e segurado jâ. estava insolvavel quando se inscreveu 
no grupo de seguro de credito e montepio commercial, a asso
ciação por tal facto não só deixara de auxiliai-o, como não lhe 
dará a pensão do seu montepio, perdendo ainda o associado todo 
e qualquer direito a reclamação dos premias que houver pago. 

Art. 9.• Em caso de venda ou traspasse do activo sujeito ao 
seguro, o vendedor ou o cedente teem obrigação de exigir do com
prador ou novo proprietario o cumprimento da apolice, e no 
{)aso de morte ou doação os herdeiros e successores são tambem 
obrigados a manter com a associação o contracto de seguro, 
podendo unicamente eximir-se dessa obrigação entrando para a 
associação, como indemnisação, com uma quantia igual a metade 
da que era ob1•igado o segurado a pagar annnalmente para fundo 
da prejuízos, e tanto. os premios pagos annualmente como as 
quantias devidas na época da rescisão do rontracto e a alludida 
indemnisnção ficarão adjudicados em beneficio deste 6• grupo da 
associação a competente direcção. 

Paragrapho unico. No caso de dissolução de sociedade commer
cial, o socio ou socios que ficarem de posse de bens, atreitos e 
valores componentes do activo inscripto e sujeitos aos onus e 
vantagens do seguro, são solid;triamente obrigados a manter com 
a associação o contracto do seguro ; e, no caso de fallencia de 
qualquer segurado, seus credores serão obrigados a satisfar.er 
integralmente todail as contriLuiQÕes que forem devidas pelo 
mesmo fallido até á data da fallencia. 
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Art. lO. Sempre que hou Yer alteração nos negocios dos segu· 
rarlos que ang-mente os valores rlesigumlos na apolice em vigor, 
e quando os bons ell'.,ito' e valores que servem de base ft forma
ção dos contractos ele seguro (isto e, o uctivo insc!'ipto) !'orem 
trns\n•lados para ontea localidade on pas~:wom a ser proprierlarle 
de mltt'<•S pessoa,; ou ti:·mr.s, c quando o segurado tizer gamntir 
ou ti ver j:l. gnrantid·J no a elo ri e 8e lhe as~i:;nar a apolice, por 
outras ;1S:;ociações ••tt companhias, o;; valot•r•s, moti\·o do seguro, 
cessam as ohri;_!açüe;; rht associaçii.::>. at0 <[tte o segnnulo, herdeiro, 
compt'<\>lor, no\-•J pa::snilor, ele., tenha ili-;so inrormurlo pores
cripto il IJi!'ucçiio J'espectiv:t e e~t.a lwj:t declarado, t:.mbem por 
escl'ipt•J,j i[!W e•ntinnun as olJI'igw;iícs r.la associa<;ão • 

.. '..rt. 11. f) :-;egnt\1·1o, p· ~··1 entl'.tr• no g-o,o das vnnt<1gen::; de 
qn·~ tr;lt nn ns condir;Ci'l' G', i", :-;• e ga rlo:1.rt. 1° ·Je,;tas clansnl:Js 
e Ü" ;,, tiilc do <ll't. IG rios c:::t:ttntos, rertnet·erá ai) JH'e:;idente, 
dcclar;uldo o ostrrdn ele :;eus pegodo:-;; isto, !'orem, log-o qn.• se 
achai' em rptalqner tli1TI:·nlda;le ou emharn<;o commorci:ll de qne 
possa resnltnr-ll;e abalo de ITCtlito c •.Lt contlanç<l da J•r''<;a, ou 
ser cans::t de sna r, ilencia. Ao ref<•l'i•l•J rei[UC'J'imento juntm:i o 
seu ha lan<;o geral, ap!'ceiac!o em tmh:s as otws Yerhas, üevendo 
~et· este assignaJo ]·<?lo sug-umdo. ;\l.n>;~e caso, npplicar-se-ln o 
,)ctonnimHlo nos §§ :~o a 'i" tio art. 15 dos estatutos. 

Art. 12. Ao deelarar-se ou l]tt::tndo for declarado falli•lo, o 
segut·:nlo tem rh cnmprir os seguintes deve1·es: 

1", •lar "vi-;o do snccos3o {l<H' <:lôcripto •'m acto continuo ao 
dit·,~ctot· geral 'l:.t a~sociac;{io o dentro •l:1s 24 hnnts seguinbs; 
rebtar t;mtkm1 J•Or eO'criJ,to tod;1s as cit·cumstnncia~ geraeo; e 
p:trtienlares que t.•tllwm oceot·t•irlo e pt•incipalmento a cansa da 
l'allencia. O reribo dessas declara<;Cif!S c o a viso as~ignndo pelo 
tlirrJctot• ger:~l s:Lo :1 nilic·' prr,,·:t Je ter o :'''ociaclo cump1 i·!o es~a 
ohrig-., r,ão ; 

·2", apr·e~rmt~r e entre!" a!' na at·J'(lca;Jr,ção de seus livros, :1 quem 
de dil'.~ito, os hormrl· 'res 011 mernot•i:;e,; l]lle lt·:Juvet•em si• lo ru
bricarlns p•Jla a,;s,)ci:•ção, os qnac~ dovet'fio se achar nas condi
ções pr· ·ser i ptas pelo;; §§ lo :t 5'' ;lo art. lo destas clausulas, para 
qne, sendo conft·ontarlos COlll o Diario, os assentos nelles feitos 
sirvam rle,;de logo nrt filllencia como rlocumc:Jtos authenticos, 
prova contra ou a f<n-or do seg-nrmlo. 

Parngrapho uni co. O segnrado f}ue nos prúos estipulados 
deixar de dar r-nmprimento às obrigaçCies que lhe impõe este 
artigo, no caso de r'alt.mcia, perde todo o direito a ser auxiliado 
e a pensão, e sua apolice tornat>-se-ha nulla, sem comtndo ter 
dieeito á reclamaçii.o do.;; pt emios IJI1e houver pago. 

"\rt. 13. A associação declara que o seguro do grupo de cre
dito c montepio commercial tetn por fim g!trantil• as vantagr•ns 
pt·eseriptas nas condições 6>. i•, 8> c ga destas clausulas. 

Enteetanto, o IJIW se liquitL:r na tet·minação dos contractns :;er:t 
proporcionalmente distribuído entre os co-associados desse grupo 
que não tiverem tido no periodo rio seu contracto necessidade 
d:~s respectivas vantagens e quando satisfeito o determinado no 
§ 3° do 8rt. 1° tios est:ttutos. 
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Art. 14. No caso de fa.llencia do segurado, a nsc;ociaçi'io teril a 
fctcul•lade de praticar toda e qualfJuer investig<1Ção para escla
recimento da Yerdada e procedera aiuda por todos os meios per
mittidns aos fiadores nas con,Jiçõe;; das obrig;tçõr-s da associ;tção 
peescl'ip!as no§ 6• •lo art. 1·· de:st>tS clausulas, e :linrla n:ts de que 
ti';: tam os §§ 1°, 8" e 9'' do mencionado art. I". 

A1-t. 15. Qnando a assochçiio puder provar fJliC o segne:t•lü 
empre~on meios illicitos, on usou de documento~ fals<JS, ante~ on 
depois d•. f'alloncia, com o 11m de illndil-a, perderá o mc:slliO ::<c
gur:ttlo t•Jilos o.; :se•1s r!ireitos, e a sua apolice, on apolices. tic;tt•á 
dcs !e logo nu! la o sem ell'eit0 le~·,\1, e em tnmpo algum J•<Hlerá 
~er· sub~criptor associado ou segura·lo da associnção. 

Art. 16. Em qualquer questão qurJ se possa suscitar ou se 1lú 
com a associaç:"ío, sem ella sempre decidida de couformidado com 
o art. 4:3 dos estatutos, sendo que esta disposição não prevalece 
fJUan•lo se trnto tle questõss da associação contr::t. um ou mais 
segurados. 

Parag-rapho unico. As despezas que se fizerem correrão vor 
conta do segurado. 

Art. 17. Para attender ás despezns de administração e p;e
rencia cada associado entrarú para a associação, in•lepeudeute
meuto dos m::is pagamentos fjU'l lw.la de fazer, com nma com
mb,;ii.o annnal de um e meio pol' mil (l ·~ " 1uo) su1J1·e a i;npor
tancia Llo activo inscripto. 

Pnrap;raph<J tmico. c\S contril.H1ições ,levem Set' satisfeitas pelo 
segnt•ado, do mesmo modo e fórum <JUO est:1belece o art. 4o para 
pa;5amento tios premios e •1uotas destinadas a um fundo r.le pre-
jui%0s on J·esorva. · 

Art. 18. Os segnra,Jos esl:tbelecitlos na Capital Fc,ler·.~l 'le
vem p:tgar ~uas rr'spectivas qnuta~ uo escript~>rio da di!'ccçiio 
geral, 8éde da :\SSociação, e os outros n:ts rc,;pecth·as tilia<'S e 
agenci<~s, rl<·ntr·o dos quinze diasseguintesao prazoquAdosign:trem 
::s cl:lll:;ulns da apolice, e no caso rle não o f<~zerem p:tp;a rã" uma 
malte de lO "/n al·)mdojtlt'orL'r:onido :'t r:tzão tle I ''lo mcn:-al, 
cessando a garantia da :ts,;ochção ou qnalfJuer direito do :t:sso
ci:tdo na mesnm associação em'}uar,to :<S qnotas em que e4iver 
em debito não houverem sido JlHt:as c~r)m prejnizo da t'tcnl•l:t<le 
que assiste :i direc~ão resp.·ctiva de ~'''chmat· e refJnei'ei·, pot· 
todos os meios leg-aes, o pngamento an as:iocia,!o remis;;o o•t em 
atrazn, o qual licara respon,aYel pelas custas, gastos e mais 
rie;;pezas quo occasionar o proces:>o. 

Pnragrapho unico. E' e:qwessamente entendido e ajnstado 
que os beiu, effdtos e valores componentes <lo :1ct.ivo ins<_·ripto 
ficam e estão especialmente sujeitos aos premios e fJUOtas que 
forem mbter e fJUe lhes correspon,lei·em e a todos os •lemais 
encargos· a que os associados cu mo bes estão ou po~sam estar 
sujeitos e obrigados. 

•\rt. 19·. O ref<ll'ido aciivo. toma•:o para base da f,JI·maçiin •lo 
segnro de credito e montepio contmercial, na fôrma pt·e~cripta 
nos est:ttnV1s •la associa.ção e nas pre;;ente~ clausulas, é a som ma 
resp~>n~avel sobre a fJUa! se tt-rà de calculnr o pag-amento do 



pn~mio do quatro pr.r mil O 0 /o .. ) a filiO se refoi'O o art. 4" destas 
corHiir;(íeK, om vil'lnrlo do •1ual cst:'t o segurado obrigado a pagar 
annuallllnnte o dito p1·ernio para fundo do (H'ejuizos, e servirà 
ta miJem de base jJai'a o caleulo f]Ue se tol'lle ne,~essario de fixnção 
rle rateio onde 1 ividendo .extr·aordin:uio fJUe corrcspouder a 
cada assoein.do J'fl.l':t pre•lllcher-s•.: a importn.ncia do:; riscos ou 
prejuízo~ que tenh:tlll o,·corritlo ou de fJual•JUer outro compro
mb,;o a •atisfa7.er·, a que por estas clausulas e es' atutos esteja o 
associ:11lo se;wrndo obrigar! o na q u:dilbde do segurado o ~egu
rarlor. (Yide a.rt. 3" dest;•.sclamnla;.;.) 

Art. ~O. A associ1u:ão só tica obrigada pelos seus estatutos e 
espcdalmcnte pelas dnnsulas geraes e particulares da apolice 
impressas e rnanusct·ip!as; a,;~ím, para sua interpretaç:to, uão se 
considernrá sinão a sua propria lettra. e suas referencias, e a. as
sociação não contralw ohrig-ac;'iíO pata. com outras pessoas, que 
não se.iarn as que mencionar o contra.cto, ou seus legitimas her
deiro~ ou representantes legalmente constituídos. 

Seguem-se as aosignaturas.) 
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Tabellas de mortalidade, segundo Deparcieux, a que se refere 
o art. 10 das clausulas e condições do seguro mütuo sobre 
vida da Associação-Brazil 

so,I:O.IA nos 
Dt:RAÇ:\o llA. VIDA. 

rn.\IH:~ 
s.onnE- SOB RI·;- ~IM i:, Pro\·avel 

YI\'E:-;n:g 
YIYJ~:"Tgs 

.-\.HHIJS lt[r:;e.'i AHiH'Jfo; 11fr•:;r•~ 

--- ~-----

o 1.2'1 \ :li. 1()7 39 8 H o 
1 1.071 ~.0.181 -il) I G:3 2 
2 !.Oil l -Hl.t10 4S 4 Si 11 
3 970 48.104 4~ 1 :1:-; 4 
4 on n.1~1 ft\) 4 ;)) 2 

5 \1:10 46.187 49 2 ~J·Í 10 
6 \)17 15.2~7 48 lU :)'i 4 
7 ~~ou 4!!.340 fJ8 G 53 \) 

8 sn0 1,3.134 48 o 53 2 
\) 8.'<7 42.~J38 47 " G2 (j 

10 870 11.1r.t 4G 11 SI 10 
11 ~·2 ~0.7i2 46 3 ;,t 1 
12 ~üG 3.J.900 43 7 50 :! 
13 8•\1) 

I 
31.031 ·i i 11 4!) i\ 

1\ 85\ 38.17\ 'il 2 'i:) !I 

15 SíS 37.320 -l3 I) n Jl 
16 8í~ 35.472 !•2 10 47 2 
17 835 3j.6.l0 42 2 /j() ~. 

1 q ~i~ 3·1.705 41 1\ 45 ~ 
i\) S21 3o.!Jô7 \0 10 41 11 

20 814 3'1.116 10 3 41 2 
21 ~05 32.332 39 7 <13 5 
22 7\lS 31. ··26 39 o -12 !I 
23 ;go 30.728 3' ;) -12 I) 

2\ J-.;2 2J.\138 37 \) 41 :3 

2:) ';74 29.1:)6 37 2 -10 I) 

26 76li 28.-82 3J 7 39 10 
27 ,-,g 27.()16 3:í 11 :l\J 1 
2~ 750 26.858 3) s !{'{ 4 
2\J 712 26.10.; 31 4 37 7 

30 73'l 25.366 34 1 36 10 
3! 'i2\') 2\.63'2 33 " 3!j 1 
32 718 23.906 32 I' :{5 3 
33 <!O 2:1.188 32 2 ~4 I) 

3~ 702 2~.·í78 31 6 33 \) 

35 ()9,i 21.776 30 11 33 I) 

33 656 21.032 30 3 32 :J 
37 ü7') 20.3[)6 29 7 31 ~ 
3S C.7t 10.71~ 2S 11 30 s 
39 Gtlí 1\.1.017 28 2 21J 10 

~o 657 18.383 27 (l 29 o 
11 6:)0 17.72d 2ô 9 25 3 
ei2 G'o3 17 ,1>76 211 1 27 5 
43 G3ii 11\.433 2"> 4 2!) 7 
/d li21J 1~>.5~17 21 7 2j ~· 
4:-) 622 1j.1tJ8 21 11 24 11 
·iü G1í 

I 
t4.5í6 :!3 2 2i 2 

47 607 13 931 22 " 2:l 4 
48 599 13.321 21 9 22 7 
49 590 12.725 21 1 21 \1 
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Tabella dos premios annuos para fundo de sinistros do seguro 
mutuo contra. fogo da Associação-Brazil I 

CL.\":<IFIC.\ÇÜES E Ull-JECTO" 

ta CATEI ,ORJ.\ 

Açougu~s ..••...• , ...... \ 
f!anc.os (n!obilia) ...•.•• \ 
h~crtp~orios ......•.•.. , 
Estn.tuarir•~. l!r:-IT 1 tl'lL'iS- o~ etliftdos. 

bs .. • ·• · · · • "'· · · ·· · · · \ me d .J!ov~is r uso de Ct.Jri!i:t~).~ 1 s. 'f('il h· 
Houp~~·d,~ usn,. .. .•••. rras •. ··· 
l'tensilir:.~ 1le i':l.•nili:ts .•. 
Yh·et·es tc·m~utnr• (h-

1'1CStic·1) , .. , , .. , •. 

Agench~ (t11'ihilia) .•..• ', 
.\lútiates ...•........... 
. \rarueirns .•..•....•.•.• ', 
Art11a·.~('n~ de c qu·q~; •••. 1 

Pit(IS d,~ fPl ['11, :1r;P, C r)-\ 
bre, etc ..•....•....•. 

Hilnlws puhlic.,~ ..•....• 
l:(lrheit·d~ e c:rhelk:rei-

rus .•.•.. , .•......•... 
Culdeireirns ....•......• 
1 'asn.~ •nobiiifldil.~ .•.. ~ .. 
]li ta~ de saude 1J~t~JI>ilia). 
Clubs. c.n',l panhias 0- so-1 Os edilidos. 

eiedad.~s (1JO'Ihilh1 ••.• jJ\s merriLdo-
Consu!todo~ (•li ta) .•.. rias ..... . 
Cutileiros ............. . 
Depositos de agn:-~~ nd-

neraes .•... , ...•....•. 
1litos de fo~õe." .....•..• 
Ditns d~ 111:1.Chin;J~ de 

C!JStlll'~'l. • • , •••• , • , , • 

])onradqres e pr[l te~l· 
rlot·es •......•..••...• 

E~pelheirn~ ••. , ....... . 
t"'lorisV1s .••• o •••••••• o 

Formeiros e taE1ancos . • r 

L:1pidarios ..•.•.•.•... • f 

COI\STP. IJCÇÕES Jl:lS EDIFICIOS 

f a 

] 
" = 

• L.-\SSE~ 

Por mil Por mil Por !l:il Por mil Pnr mil 

i ' \ 

2 :1 I, 

2 

2 2 ' 
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f'l .. \S~IF!C.\ÇÜE' E OI L! ECTO~ 

J[ ... ·,•:-.: ·' ;,1•'i'r'(l(l'.l,"Í<~.; rk pnuG•J 

i' 1.~·''! 

l.···j \ dr~ :-triaiJJ('iltQS de· 
l•r•rrlat· ••••••••••••••• \ 

JJ:t-t:-; dr' balanr,:-a~, pesos\ 
e 111edtdas .••.•••.•••• 

Dihs de handeja'S .••••• 
]Jitas de c:dr:vto ••....• 

]) ;~,~~~.~~~: "~ :'.'~~~:·. ~~:~~ ~~~ 
Dit··~ dr_• cn·sb.t•s. l01Jr:n. 

pnrc ... JJ:uia~ e vidt'•Jf',. 
Dit:1s d · ronpa fe:h ..•.. 
lJjt.~lS r_J,: t:tz:tl,~.'lS·~-~"CC:l~, 

fas. StJ,J,1, ,I f:- •Hi,lO, r•t(. 

])it:ls .]r, ferrag-rms ••.••• 
l lil:\s dn iustrunwntos O d'fi • 

cirut·; .. .dcn~. n•athP!Il:l- As e 11~1 os. 
tko~, n·wticos e nrJti-: sI 11!e r a~ 
c"~, Plt"',o,,.ooo-Ooo,- IQfJaS'.o, 

Di h' dt· t11ntln~ c 1:~ · 
ZPnrJ:r...: ~~trnngPir.1S .. 

J'ib:-: d•~ perfnrnnrl:ts e 
ol~j·~rt-•s d~ fanta~ia .. 

~k~ciduns de lavnul':l 
(d.,p·•sito) ........... . 

~Iotlist:ts e L'Os.tm·eiraso 
N.1tt~ralisbs ...•. o o ••••• i 
(11:-ti'J:IS, o ••• ·o .... o, o o,. o.,, ; 

Padaria (sem forno) .•. o i 

Pasteleiros .•••. 00 •••••• ! 
8alsidwiros. o o ••••• o. o. ;' 

Snpateil'úS. o o•o··· ••• o .r 

3 1 C.\TEGORB. 

J[u;·,'i.~ I' 1i11"i"l'adoda.~ rle (ad! 
dett•rirJruç(I'J 

.-\pp~rPlhns de gaz ..... \ 
;\l'lltt•irus ••.. o •• o ....... , 

~\l'i.l!:t;~en~ ·1~ n.rroz .•••. 
I ht · •s de ar:nut1. C' as- Os etlificios. 

_c;nc:r r.- o- •• o •• • •••• • •••• ',\!! nlerrn• 
I li;' . .r,~JJJ;,'~ .. ~~t::·.~ .. ~~i~t •• ~) dorj:u .•. 
lht~•~ ~·· instt'll!JH'Htnsd~ 

JllHSl(';:J o o.,.,. o. o. o, •, 

r:o:-ISTRUCÇÕES DOS EOIFICIOS 

CLASSES 

I• 2• 3a 4. 5• 

.. .. 
~ 

~ 
~ 

·= ~ 

·= 
E~ === ~ 6·~ 

~ 

,. .. ..,. -~ .. =--:; =-= 
~ = ·5 :; = ..,. 

-;; ;.~ "' .. ;:"'~ :0: 

= ~ ~ "' "'! 

P•H' mil ,.<ll' mil I' o r mil PtH I!JiJ (lo r mil 

2 7 

2 2 .) '5 

•, ~ 4 ~. 7 

2 
'61 

,, 5 (; 8 
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CLASSIFICAÇÕI•;3 E OBJECTOS 

3:1 C.\T!~Ci0RIA 

J[urei.-: t' íiiCi't•ad'h'Ías de facil 
dt'{i~l·irJfllr,'I;O 

Armazt~n~ de mantimen-\ 
tos Sf~Ccns ..•••••••• 

Ditos de _moveis. hilhrt-~ 
res e p1~nos ..••.....• 

Ditos de pa P"l ~~ l)hjr:-
ct0~ ~Je esc~·ipt,rio .•. \ 

D!t•)S dn '!HC!j(ls, •••• , • 
lhtos 1le s~l, t:1pincn., 

trig"l) e gr:l.1JS em 
g;et•al. ••.•. : ......... . 

Ditos de velas parn. na-
vifJS .................. . 

Con~·ert:vlnres de 1~-~-
qn,·s,, •.•.... , .......• 

llitus Ue eh:qH~,,s tle sol 
e chuvn. ••..•.•••.••. 

C•)nfeitn.ri:ts ("e!!l furno) 
CorhllHCS ..••••••••••••• 
Depo~itos de farinhas .. 
Entalhador,~s c ~~q·ul-

ptor~~s •.•.•.••..••.•.. : 
E~tantp'tt•ias P- gr:n·n•·:-t.s' 
1-:st.,f:tdorPs n tapccl'it•ns' Os Nlilicios. 
l"~thricrls; de hal·-~e~ e As ID.erca-

hnnnets..... .• . . . . • . • . dorins ..• 
Dita~ tle cn.ixas p:-tr·a 

sahão, veh.s e sellins. 
Ditas <le ciln p~!os de 

cagtor, se(la e leht·e, 
de palha, de snl, ben-
gr~las, et<' ..•••.•• o •• o 

Ditas de colletc:-::, caixag 
para chap~·~os o ch.'1-
rnto~ •. o •••• o ••••• ••• o 

Funileit·os c h.toeil'os ... 
na i oleiros .......•.•.•.. 
tiL·av:t<lor~·~ c :1hri·lorP . ..:.,, 
L'l.lnpistn~ •••. o ..... o •• ! 
Li\·rari·ts., ... o··--·····1 
],qj:IS t],~ ~~~~j~~dns d·~) 

"~illl(', pincei...:. J•l1IIll•'i-: 
ros e Yas ... qnr:t:-:: .•••. o) 

fHilcin:ts 1\c piulnr:t .••• ! 
n~tl'.'\tn~ [t ol-:~ll.,, o ••• ,, 

1"orneiros .•• o •••••• o .... 

CONSTRUC<,liES DOS EDIFICIOS 

GLA.SSES 

3a 

Por mil Por mil Por mil Por mil l'or 1uil 

I~ 2 

,., 



590 .\<: rus ii'• !•llDEll EXECUTIVO 

-.\Hn::•1nre-.. e cnnc·"!'t1.· 
dnrPS 1le 1rhn(J~ e o r·\ 
g~·vr:.: ...•.••.•..•.••• 

. \ra:ad•rr ·~ de ~al:l.-.; e-\ 
t'ltnf~r:·u~"'- •••••••..•••• 

. \r r·~t·inh·r~ e quiuqni
l!J:ll' ;~1 ~ •.••••.••.••.•• 

. \ r.n:• L•·:rs . .:~~ ~:h~rJ·nt •<.:.. I 
]l:t.~s d(• e'~-"i:"'" ·h 

In•lia .•••..•.•••.••.•• 
l>it.r~ d" f11n1<~ ·~lll rrtt~n 

" e·' ,-,jJ,, .•.••.••.•.• 
])it'~~ o\(' ;::enet·-r:.: n:lJ't•·

n·~JPt'i(':rnos " ut.·'Hsi~ 
do~. :c..;.V "lS, .•••••••.• 

! )i to~.•; ti·· 1 J"t."'i""'· •..••.. 
1 ~ :·• r 11 !.t>;r • I • 'l'r~...: • • • •\\''' • r 

lliz:nlores ... , ........ . 
C:td.•irin!::t:-; •.•••••.•.•. 
í ~ 1rlc lr•r1•Í I' '"· ••••••••• , •• 

C,,n!'·it:•t·ia (c' .. r<~r·,os iccliarios 
1~ , ) ••••••••••••••••••• , :\s · 111 ·r .. _ 

C•ll'l'e:·ir S !' (•Jrl'ilrhlfl'~ J dOI'i~,~~
de C'".rr~)s •••••••••••• / 

Deposit"s de c•~lla, s~ .I 
hüo e vr~l'.l..-- .... , ••••• 

Dit~l~ de rap<': ..•••.•.••• 
ElH{I'llhadtJrr-!S .••••••••. 
1-'rtbdca~ 1JC' b·li:ts 11<" 

~.1.\va~i'i·1 c coll.•te' 1le 
TI:1t:1f'Ü.•l,, ••• , ••••• ••, 

Dit:1s de c:uuüilll<~s, tios 
e !!:tJ,·,es ••......••.••• 

]l;l:!, de ~t·:l:X:t. di? ln.;:tf•n 
e tint·'"· .........•... 

j);l:l'~ •le ('h"!!'tlt•''-' ~~ c:-
:;:!::trr11S •••••••••••••.• 

Dit~t ·~ d•• ,. >1! :;"i'\·a-:. all-
; 11"11 t ., l'l~~ ••.•••••••••• 

Dit:ls •1·~ f•dl·'~ ....•.•••• 
Jlihs rl·~ nins::;:ts ....... . 
])itns ,J,.. I'P!ltl·:-; .••••••• 
1 Jihs d~~ rap•~ " bh1.('"i 

.;•tl f'''················ 

CO::\S l'lt UCÇÜES DOS EDIFICWS 

('L\.';Sr;" 

3' .p Sa 

~ 
~ 

"§.S 
., 

t..:; 
~ =--= 

= E ~ - .. :;: 

;.,;.; .;:; 

Por l!!il l':ll' 1nil Pn 1• m~l :'or mil Por mil 

2 '! 
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ACTos nrt PODER EXECUTivo 591 

CONST!tUCÇÕES DOS EDlFICIOS 

CLASSES 

CL.\"SlFICAÇÕES F, OBJECTOS ... 
-5 

... 
•:> ~] ~ -- " .. •:> 

ã ~~ 
~ ... ~·-

-~ '" 
... ~ ... ~ ... =--~ .:::..-: 

~ ~ ;a ] = ;a --;.e " :s =-~ ~ 

~ "' s ...: .., 
--------------------------- ----·-- ------------

'F::thric:1.s ,]e rolhas ••••• 
Jlit18 de se !Iins ...•.•.•• '\ 
Ditns de tece1· e tiar (::-em 

vnpor) ................ , 
Lithngrn.pl1i:1s ...••.•••. 
Lr~ja~ de ÜllPndas p:tt'a 

:tr:n:vl,n·~~s ..•••••..•.. Os l'tlifit;ios. 
THt:~o,;; rlc brirt(jtle'l'fs .••.. \s IUCTCilllO

llit· s d~ i!H~~~!HS •••.• ··~ rias ....• 
l'~darüt~ (c•nu t'ot·n,J),. 
PastPleiro~ (irle1n) ..•••• 
g1wt11g.raphias ..••.•.•. 
I :I tl()[lflftS •••••.••• o ••• o 

'I>fn~rfl:phias ....•....•. , 
\ 1~ e;1ce1ros ..•..••.••••• 

. ~!')•'·'i.~ (> 1J!''1 't'tlfl','!"i•r<.; rllf1J7((il!CIIir' 

]l'.!J !]t); 1 f'i 

.\lg·Hl:lo (frnet.·l em ·le-\ 
lHISitll),,,,,,, ,, 0 ,,,,, \ 

App>rdlw' el.,ctl'ico,;~ e.;, ~~r:ll ••..•..•••.•. 
Armazcns de a.zelte ...•. 
Ditos Je cahqs (ma::;;. 

S3.tne) •••• , •.••••.•... 
Dito~ de carvã-' de pedra 

e len!1:1. ..••.•..••.• , , • 
Ditos de licore.~ ••.•. , .. 
Hit•)S (1~ madeiras •.•..• Os e11ifieios. 
Dito~ de molh:-~.dos (por'!s mt'nado-

·
.:-~.t~c:ulo e a vnr(~jo) .• ·1 rins .•.•. 

D1tns de pnnlll)~ .••...•. 
Hitns <h~ vinhos ....... ,. 
n thllleir·os •.•••••..••.. 
J;.~tlcn<.:, ••..••••••.••••• 
Cal \·int. (rlepo.~.:ito) ..••• 

i:~~~;.\~~·~.~~~~~·(;~;~;~~~~~: I 
ltteJrn~ (Ue alngnel).: •

1
1 

ca··alb.ru;:as e cochei-
ra·;-;,, .•••.•••.•••••••• 1 

Por mil Poi.· mil Por mil Pot· mil Por ml 

2 

::i .. . 

3 3 1~ 

.\ 1_! 

.. . ~I 
'I 

., 
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592 ACTOS 00 PODER EXECUTr;o 

J[ d" •,, ,· ,,. (',",'(lfl'Jt'ia . ..: rll'pl~t;,ll.'il{ .• 

,l•',·i:!•,.)U-; 

Jlep<~:-:i~·)~ de dt·ng-as •.•. '. 
Jli~·J~ d·: lic·HP.s ~~ \'inlt<l:-;. \ 
Est·,n~~~_:t~ {illdradi:t de-~ 

lnarl•'lf:t), ..•.•••..•.• 
F:d>t·ica~ do n...::.phrtlt•> ••. 
llttas ele hdh:1 re:-: .•.•••. I 
llita~ de hnrr1~, l;al;m-j 

(~;1$ fl ! ifll·)' o •••••••• 

!Jl t::ts dn c~t!.; turr:td o) ,, 

!•••l'.il!t·l ••••.•.••.••• 
f)' t :1~ ,f,' ("llll:J-.: df' (t:~ !'I' 'I. 
Jl1la...::. d·· e·tt'l'• ....:. c !I'· 

rn•:'IS 1 ~~t-~ •• •••••••••• 
}Jit:t...; de ··ei'\'C'_j:t e nt;•J:t'": 

Q;37.<~~a~ •••••••••••••• 
Ilit:t<..; ,],. CÍI'I('o lat••,.,, .• 
(lit'\~ d•~ o•l.~:ll'(' I';~ C'!J'l-

J'IJl•:-.;,,,,,,,,,.,,.0,,, 

I 1i t ')" -I~~ ~ll \ "rt1 i/·1 .1 u, , . 
.. J .. 1 lo..:,,.,,.,,,,,,,. 

J li!:t...; dt~ I ·~·" <;;;: • , , , •••• 

(lj~:t'"' d·· 111'-'~ t'll!lH~Ilt•)<..; 
~~i 11 ~ ·~ l':l ! •. o •••• o o •••••• 

~ ;; ;~~: ~L~ /~','/:~_.~~,\~~1 ~ ~:: : : : :. 
llibs dr~ P'lllH• "········ 
llLt~" rlf' r··tp"l .......... . 
lida' ri·~ jli:tnu" r• l)t'· 

_[.;1. ·"'················· nit LS rfe t •C-11' f~ li:J r,.., 
lld~t..., (k• .'·:a :t. vapr)1,, 
}li h<.: .J.• c •lll'·l· a \':tp<~r. 
Fc:·reil'i>S r• -.:el'l'ai!lf!il'r•-..:. 
l'lliirli·· ··P.'. o ••••••• o ••• 

fr·d•<·~ . r.~<;:.bll!':l!lt'i ,.. 
(' 1 t' ~ -.: • • • • • o • • • • • • • • • • • 

I,'IIJ"I"'I Jt'i•J 'tJt•hllnr"~i-
~ 1'-' ,, r•!r·tr l':ti'('TJti··· •s. 

)f·tr• "lf'.l'r.-.: .•••••••••.. 

M·•in!>·•" ...•.•.••••••. ·; 
}Jh,tl'·p:l ,.·[ t~ ••••••••••• 

~.;: '1' I':' !':'I -~. • ' • • • • • • • • • • • • 

J )11 11 !'. t I' I 'l -; . • , ~ .. , • , o • , , o 

TI"clt'k~l" 1'' 1.:-~tcii:r.r, .•• r 

0~> (·rlilidos. 
-'" Ull'l'fillftl· 

l'ias 

CONSTRUCÇÕES DoS ED!FIC!OS 

CLASSES 

la 5o 

Pr•r tn~l Por IJlil Por mil 11 1)1' 1nil Pot· Jttil 

I 
3 1' (; :i \l ., 
1 1 ,<.;i !O 



ACTOS DO PODER EXEr.UTIVO 593 

CONSTRUCÇÕES DOS EDIFICIOS 

CLASSES 

la 2• 3• 4• 5• 
--- ---

CLASSIFICAÇÕE>I E OBJECTOS .. 
~ ~ ~ 

-.; cd::!: .. ~-5 
•:> 

>• .... a -; ~ .. :: .. Q "'"=' 

i ... "lO ..... :; 
~s ·E 

o a 
= = .. 

-= ""o ..... :;,. 

El "10 a 
"' "" "' ~-~~~---1--- --- --- ---

J[fmeis enwrcaàorias í1~uito periaosas 

Artigos navaes ..••... ") 
Distillações e laborato

rios chimicos ....•... 
Fabrtcas de sabão, \~~'~ 

las! ale os puriJicad os Os ediftdos 
e_ liCores de 2üo para As mcrr:ado· 
ctu1a. •••••••..•.....• -~ rias 

Navios em construcçü.o •· · • • 
Refinações de assucar e 

toda outra Juercarl o ria 
ou trafico reputado 
um i to perigoso ...... . 

Base proporciono! do scm<ro se~ 
gnndr· a.~ cateyoria.<; e classifica
f()es anteriores 

Por mil Por mil Por mil Por mil Por mil 

5 

7 

8 

8 

9 

10 

fi 

t.a EdiHcios e lller~adorias de 
pouco risco ................. 120:000$ 110:000$ ~o:ooo.~ GO:OOO$ 40:000$ 

2 .a Edificios e mercadorias que) 
augmentam o risco. ( 

3.• EJificios e mercadorias deÍ 
facil detPrioraçio. ,l 

4 .a Edificios e mercadorias peri~l 
gosas. 

5.a Edificios e mercadorias dupla
mente perigosas. 

6.a Edi.ficios e mercadorias muito 
perigosas •......... o o ••••••• 

NoTA -A' t~helb precedente
applicar-se-h~, "(~lu Dt!nhmu au
gmento, srilill'ntey•tanrJo os objectos 
que se pr,)ponha seg-ura1o não se
jam com prehendidos- em algumas 
âas seguintes disposições : 

Poder Executivo i893 

100:000$ 90:000$ 70:000$ 50:000$ 30:000$ 

90:000$ 80:000$ 50:000$ 30:000$ ! eousu 1· 
tar. 

70:000$ GO:OOO$ 30:000.~ A eousul- Dito. 
tar. 

38 



ACTOS IJtl POIJEI\ EXECUTIVO 

CONSTRUCÇÕES DOS EDIFIClOS 

C!.\ -"~lFICAÇÕES E Oll.JJ·:CTO'-' 

( . ; ' I I I"' .; f fi 111"' /{/ .'\ ~ J 11 ,. I/ i/:,,'; . ,/I" "i 

;/ ~ t' I~,,,,..:, 

Vtt.t~IIA::";I,'\ - !';nti'Hdf't'-:-'~'-hn 
CIIJIIO l'i~'!fl tl~ t)i.~Íil/!f/,rt'd 1(il:lTt 1'1 
n~ ohjectos "'nblHettidos :1.n ~t~~nt·, 
:whn_rr~Hl~!'C li_!!_;t(]ro~ :t. t;Pt,·r;..: Cll\:t 
ro'l\.'>!1'111'•, (1,, ''11 í1•1! 11,.,.~,, aag111ent.n 
o pPrigrl <le r.ornu1nn!r:\t' o incendio. 
,,. ~" J!Jllh'''''•' 1' . ..:.1 r ,·is•''J trr~ ta ndo-.;;;e 
rlr ,.,fifir·i,,.<.: 1'11ja .... 1,,,·,·rl··s tlt• ,,..;,,, .. ,/,, 
1'4':i'lril f(l' to! itlf(,lt!;,.,, I'')Jl,..:.(,•~tir-'"' 
lfllo' 11(<1."-fl',l (!Jf{l) I) 1ll'l'i!l1! ff<' itl

o'<'iU/i_,,, oi,/1111 t~H'>;, 'I 'f I"' ()-: !'r/:j,'• 
('!JtdÍ:fllt),') 1'1))1{1'11/lllori o•,...,/ ui}<'/ ·,·";.,•,•

--:-.-: l"'I'Í•I(J,-:1) . ..:.. 
~F rira esll.! unira casn, o:-; jn·etn~n" 
lix:tdos na t~bclla. qne pr,.ccr •· ~Prii'l 
c·an·I•'J":"Hln~ 11as ~eg!linlf·-.; vt·np•~r-

•:"''" : 

r:,/;,;,;,,.; ""'•'•'flffi!J'Írl-: '"' •.!•••'• •-: 
1 .,, I ( Í !f 11• I~ 

CLASSES 

la 

..:\.. )lnt•cai]Ori:ts tlt• lH)ll('ll ri:-:cn, 
ta categ-oria ...•.••......•••..•••. •.. .• . . 1 -~ 

\~Dita~ ~ne ~ugmenta.111 u ris-\ 
ll co,2·• <hto., ............. ( 

• 1 Dita~. d1~ fa?il d~terlnr;l''~~n~ 
\ e l'lSCO, 33. 1l!l:! ••• ,.,, •• 

C). 1lit:1s JlPl'ig-o:-;:J~. ·~ 1 dit:1,... '·:! 
o. llit:n~ dnpla!Hentr peri:~·o:~:~~. 

;,:" ,Jita.... . . . . .. . . • . . . . . 1 
E. Dit·l~ lllllilo~ P''l'i·~·l"~IS ra diUt I I 
t~". lllwnilla,/:i'l :t .!.!·.,z -- :--;tdl'r·-

1' l•l lltll :\IJ.~Iltf'Hln dl' l ~~ [•~H' !Ui[ 

;tHHU:1I Snbre o pt·r•tllio f\'1'' pt>l;. l:t-
J,,_,d[a ~itnples ,. dP c•mti.~~uich.df' 11,,, 
C•li'l'•·~poutlct· t,do o Pdilkin n 1t 

, ..... f:dwlec·ilnt~nto (>IH L 1n7 dP !~:t:•. 
(:;.. :\ p[1:u·•·lho~ :1 nq1o1' -·- 'l'l':t

t:nt•lo-~·! d1~ ~..:t:tlJ,~\t>clwPtdl)~ llltl

vi•lo!õ; ú. f•1l't,':l dP yapor, tnnto •·:-:t('"' 
<'Otdll os ,.,ljficins tpl•.' n:-: \'orllf~Hh:lll\ 
~·dl'l'l't',l<J lllll ~Ul~'IW'Ill•l <1•: t\oll"-

. I 
'! 

I·~ 

'! 2 ., 

5• 

,, 
" 2 

~ 2 

2 ,. ., :l 
" 1 ·~ 4 

~ ~ 

,, 
" 



ACTOS DO PODEII EXECUTIVO 

CLASSIFICAÇÕES E OBJECTOS 

por mil annual !;obre o premio que 
lh~ c0rresponder l'elas disposições 
desta tabella. 

H. Toda mercadoria c1ue não 
eateja em Ioga r coberto ou cercado 
será. classificada na ultima classe 
da. categoria a f~ue corresponder 

r. A mesma d1sposição é appli· 
cavei fts merendot·ias cnllocaila~ 
nos depmdt.)s g-Prrte~ da Al1hnc1Pg:1 
c·n tntpichc·~-

.. J. 3Iercnrlorin~ de ,·a rias chs
:-;1' - Nos segut·os f, I) hre ~stnUele
cilllentos de~ tÍJercacloT·ia~ CI)!Hpre
henditl:ls em duas ou m;ti'5 caLe
g-erias da tahclla, se lhe tixará n 
premin nmnw.l que, por ter111o mé
dio, lhe corresponder, Sell'pre e 
'ju;tndo a quantia dns mercacloring 
c e 1ua.is perig1> nãn Jll'l~valr~cer sobre 
:1:-:. out1·:ts, Clll ~~ujo caso o }l!'t~nno 
~:~~ appltc:tr~i ennfor1ne a do 111aior 
riSCI), 

T~. A llJCSIII:t. regt·a deverú ob~ 
:-;e1·var-se par:t cou1 o~ <~tliticios que 
n~ eontf'nham. 

('ii'l'll,,l>:/(1Jif'if/.'{ 'J1'1' r1Íulill1'f!il1 

o.~ ,·i.-:nJ:.:. 

l\1. A cnllocação de um ou mni!' 
1'''~·a-,·oi().~ nos eúificios e cstabele
cillleutos ~eguros, e 

A existencia rle homUas ou outro 
JJHl.terial proprio para extin~uír os 
etfeHos do mcentlio dão (th·eito, 
por cada. uma da~ expressadas cir
cumstancias, ao c.lesconto de ~ por 
lllil annual do prewio que lhe cor
responder pagar. 

NoTA -Os premias sobre o b
jectos não comprehenclidos na. pre· 
sente tabella e que não cstejmH 
excoptundos pelas clausulas geraes 
da :-tpl)licP,, ser•ãq fixados pelo con~ 
sdho fisc[ll reSpC'ctivn, ouvida rt 

prnpns.ta e de accordo COl1l a tli
rec<;ão couJpett:~nt,~. 

CONSTRUCÇÕES DOS J<;D!FICIOS 

CL.o\SSHS 

3& 

:: :; .. 
e 

~ 
.:!: .. .. ..... ;:·;:: 
... ;: 
:la ..... 
s 
"" 
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DECRETO N. 1531 - DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

)..ltera o n, I do art. i" do decreto n. 2923 de 14 de maio de 1862. 

O Vice-Presidente d:t Repuhlica dos Estados Unidos do Braz i I 
resolve, sobre proposta da Junta Commercial do Districto Federal, 
e de conformid 1de com o art. lt § 11 do decreto n. 590 de 19 
de julho de 1890, decret •r o seguiute : 

Artigo unico. Carla um •los interpt'etes do commercio da Praça 
do Rio (le Janeiro col.Jmrá de emolumentos de C<td<t meia folha de 
certi•lii{, que passar, e de traducçãl, que fizer, nos termos d:> 
art. 10, § 1•, do decreto n. 863 de 17 de novembro de 11351 a 
qnanth de tt·es mil réis, ficando nesta parte alterado on. I do 
art. I• do decreto n. 2923 de 14 de maio de 1862. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5• da Republica. 

FLORIAl'\10 PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1532 ~-DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Crea mais um batalhão de infantaria do serviço activo da. Guarda Nacional 

ua:C:aJ'ital Federal. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Art. 1. • Fica creado na Guarda Nacional da Capital Federal 
nmis um batalhão de infantal'ia do serviço acti vo, com quatro 
companhias e a designação de 14", o quctl será organis:tdo com os 
guardas qualificados na freguezia de Campo Grande. 

Art. 2.• O referido batalhão ficará pertencendo á 4a brigada 
de infantaria da mesma guarda. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 



AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 1533- DE 31 DI& AGOSTO DE 1893 

Raorganisa a Guarda Nacional da comarca de Condeuba (antigas de Santo 
Antonio da Barra e Victoria), no Esb.do da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. A Guarda Nacional da comarca de Condeuba 
(antigas de Santo Antonio da Barra e Victoria), no Estado da 
Bahia, se compor:i. de um commando superior organisado com os 
actuaes batalhões de infantaria ns. 93, 94 e 118, e 25° da 
reserva, reduzidos a quatro companhias cada um, do 10• esqu~~.
drão lle cavallaria, elevado a regimento com quatro esquadrões 
e a designação de 26•, da 26a secção da reserva, elevada a bata· 
lbão com quatro companhias e a designação de 41°, e mais um 
dito de infantaria, igualmente com quatro companhias e a 
designação de 151 •; revogadas as dispnsições em contrario. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

FernandtJ Lobo. 

DECRETO N. 1534 - DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Crea mais um batalhão de infantaria de guardas nacionaes do serviço acli~G 
na comarca de Caravellas, no Estado da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Caravellas, no Estado 
da Bahia, mais um batalhão de infantaria de guardas nacionaes 
do serviço activo, com qu11tro companhias e a designação de 14\l•; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETo N. 1536 (*l- DE :n DE AaosTo DE 189:1 

Cre~ mai~ um hatn.lhão de infant~rin. de guardas nac.ionaes nrt comarca ri~ 

Chiqua-Chi~ue, no Estado da Bahia. 

O Vice-Presidente da Ropublica dos Eshdos lJnirlos do Br,tzil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creau•) na comar~a de Chirpie-Citiquc, no 
Estado da Bahia, m:lis um bttalhão tle infantaria do gu trclns 
nacionaes do serviço aeti \"O, com <Jnatro c.lmpanhhts e a tlc~tg-nação 
de 148", o qual sr)rit ot•g-anisa lo com o;; gna:-d:ts qualificados no 
districto de Casa Novn-; rt:Jvog.t·las as tlisposições em c:mtrario. 

Capibl Federal, :H ole agosto rle Jti0:3, :Jo da Iter•ublica. 

Fr,ORL\XO PEIXOTO. 

Fenwndo LolJ(J. 

DECRETO N. 1537- DE :H DE .\r<OSTO DE 180:} 

o Vice-Presidente da Ropnlrlic I rlo:'l 1~-;t:trlos Unir los Llo Braz i I 
decreta: 

Artigo unico. A Guarda Nacional da Capital tlo Est:\Lio da 
Bahia Sl compor;\ tle um com11Hndo ,;nperiot· orgaDisêulo com o;; 
actmt•Js I•, 2", 3", 4", 5'', G", /", ti", l-W• () l-!7° lntalh•}cs de infan
taria, e I o, 2'' e 28" tht resen·;t, C•'llt quatro comp<tnhias cada 
um, l" corpo de cavallaria, elev:1do a re::dmento com quatro 
esquadrões o a des:grnção dr• 21·, d, 1• o 2° hatalhõcs de arti
lharia de po~ição, com quatt·o oatet'i<tS cada um, e mais dous 
batnlhões do in(itntaria, com quatro companhias cada um o as 
designações de 154" o 155°, Le d<1us ditos d:t reserva, igualmente 
com quatro companhias eada 11111 e :r~ designações de 42o e 43°: 
revogadas as disposições em contral'io. ' 

Capital Federal, 31 de agosto ti,; 1893, 5° da Republica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 

Femando Lobo. 
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DECRETO N. 1538 - DE 31 DE AGOSTú DE 1893 

Ct•na um batalhão de artilharia de posiçãn de guardas naciona"s na comnrc:.. 
•le Rantarém, no Estado do Par(t. 

O Vice-Presidente da Repuulica dos Estados Unillos do Brazil 
resolve decretar o seguinte: 

Artig-o unico. Fica creado na comarca de Santarem, no Estado 
do Para, um batalhão de artilharh de posição, com quatro ba
terias e a designação de 4°, que se formará com os guardas 
nacionaes qnaliticados nos districtos d::t comarca; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1539 - DE 31 DE AGOSTO DE 1803 

Crea um reg-im~nto l}p. cavall3.rin. de g-nn.rdas naciona~s na com:trcrl (le ~nnrP~ 

no Estado do Pnrú. 

O Vice-Presidente da Repnblica, dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decreta.r o seguinte: 

Artigo uni co. Fica creado na comarca de Soare, no Estado do 
Pará, um regimento de cavalla.ria, com quatro es1uadrões ll a 
designação de 5°, que se comp<mt dos guardas nacionaes alista
dos no município de Monsarás; re,·og:vlas as disposi~Xíes em 
contrario. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5° da B.epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 
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DECRETO N. 1540 - Tll'l 31 DE AGOSTO DE 1893 

Crea mnis um hatn.lhão dn reservn de guar,Jas naciona.e.s na comarca. de Crn.

theus, no Estado do Ceari. 

O Vice-Presirlente ria Repnblica 1los E~tados Unidos do Brazil 
resolve dect•etar: 

Artigo nnico. Fica cre~do na comarca de Crathens, no Estado 
•lo Cear·il, m:ds urn hnta lhi'io da reserva de gunrrlas nacionnes, 
eom quatro companhias e a designação 1le 45°, qne serà orga
nisarlo com os guardas do mesmo serviço, qrw.lilic:1dos nos dis
t!'ictoR •la referida comarca ; revog-adas <IS disposições em con
trario. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893, r:;o lia Republica .. 

FLORIA::'iO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1541 - DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

C rPn. m:li~ nm batalhão de infantaria. do ser·viçn :-tctivo de guardas n::tcionaes 

na CO!Jltl.I'C:t do Crato, Jll) E"'tadn do) c~ar.í.. 

O Vice-Pre;;idente da ltepuhlica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artig-o unko. Fica creado na comarca do Crato, no Estado do 
Cearft, mais nm batalhão de infantaria do serviço activo, com 
quatro companhins e a designação de 122°, que serà organisado 
com os guardas nacionaes qual itlca1los nos districtos da referida 
comarca; revogadas as disposiçõel" em contr<lrio. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5° da Republica. 

FJ,ORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1541 A - DE 31 DE AGOSTO DR 1800 

Abre ao Ministerio dos Negocias da Fazenda um credito de 9.601 :830$V72 para 
regularisar os pagamentos de dividas de exercícios findos feitos de accordo 
com o dispoRto no n. 3, art. to, da. iei n. 36 de 26 de janeiro de 1802. 

O Vice-Presidente da Repliblica dos Estados Unidos do Brazíl, 
usando da autorisação conferida pela lei n. 36 de 26 de janeiro 
rle 1892 e satisfeita a urgencia do art. 35 do regulamento qde 
baixou com o decreto n. 1166 de 17 de dezembro daquelle itnno, 
resolve abrir ao Ministerio dos Negocios da Fazenda o crediW dá' 
nove mil seiscentos e um contos oitocentos e trinta mil nove
centos setenta e dous réis (9.60 I: 8:~0$972) para regularisar os 
pagamentos de dividas de exercícios findos, comprehendidos nos 
effeitos do art. !8 da lei n. 3018 de 5 de novembro de 1880, 
realisados em virtude do disposto no n. 3, art. I o, da referida 
lei n. :16 de 2G de janeiro do anuo passado, durante o exercício 
de 1892. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda o faça executar. 
Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5• da RepubÍidà. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Felisbello Freire . 

DECRETO N. 1541 B - DE 31 DE AGOsTO DE 1893 

Crea um 'egimento de cavallaria de guardas nacionaes na cornatea de Leopol..: 
dina, no Estado de 1\finas Geraes. 

o Vice-Presidente da Repiiblica dos Estados Unidos do Brazil 
<lecreta: 

Artigo uniro. Fica creado na comarca de Leopoldina, ilo Estado 
de Minas Geraes, um regimento de cavallaria de guardas na
cionaes, com quatro esquadrões e adesig-naçãode 62•, que se com
porá dos guardas qualificados nos districtos da mesma comarca ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal1 31 de agosto de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXoTO. 

Fernttndo Lobo. 
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DECRETO N. 1541 c -DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Dá. novo regulamento á Imprens~ Nncional. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attenrlendo á conveniencia do serviço publico, resolve que na 
Imprensa Nacional se observe o regulamento que a este acom
panha. 

O Ministro e Secretar·io rlos NC>gocios da Fazenda assim façn, 
executa.r. 

Capital Federal, 31 rle agosto de 1893, 5• da Republica. 

FWRIANO PEIXOTO. 

Felisbello Freire. 

Regulamento para a Imprensa Nacional a que se 
refere o decreto n. 1541 C desta data 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.• A Imprensa Nacional funccionara sob a dlrecçilo e 
responsabilidade de um chefe, com o titulo de administrador, 
immediatamente sujeito it autorirlarle do Ministro da Fazenda, 
que a exercerit por si e pela Dir·,~ctoria Geral das Rendas 
Publicas. 

Art. 2. o A Imprensa Nacional tom por fim : 
§ 1. • Executa.r todos o:> tralmlhos g-raphicos e accessorios 

de que precisarem ns C~tmaras Legislativas, as Secretarias de 
Estar lo, os Tribun<tes rlc J ustiç te:~,; repartições e estabelecimentos 
publicas da Capital Fet!Jral, mediante a devida indemnisação. 

§ 2. 0 Encarregar-se de iguaes trabalhos, sem preterição dos 
mencionados no paragrapho anterior, para os Governos dos Es
tados, Camaras Municipaes e particulares, sob a mesma condição. 

§ 3. o Vender em collecções,. ou em avulso, as leis, decretos 
e actos do Governo, assim como os varios productos de suas 
officinas. 

§ 4.• Editar o Diario Of!icial. 
Art. 3." E' e!fectivo para a Imvrensa Nacional o pt'ivilegio 

que pertence a Fazenda Publica, em virtude do art. 35 da lei 
n. 3ti9 de 18 de setembro de 1845, decreto n. 2491 de 30 de 
setemhro de 1859 e art. !Orla lei n. 2940 ele 31 de outul.Jro 
de 1879. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO 11 

DA ORGANISAÇÃO 

603 

Art. 4. o Haverá na. Imprens:t Nacional duas secções:-A SEcçÃo 
CENTRAL e a SECÇÃO DE ARTES. 

§ 1.0 A Secção Central comprehende a secretaria, a conta
bilidade, a thesouraria e o almoxarifado. 

§ 2. 0 A Sucção de Artes subdivide-se do seguinte modo: 
l. TYPOGRAPHIA, compreheudentlo duas secções : uma desti

nada á composição, revisão e impresstto <las publicações a que se 
refer·em os §§ 1" e 2° do art. 2°, f3 outra destinada especialmente 
á composiçiio, revisão, impressão e distribuição do Diario ufficial, 
sem exclusão, entretanto, de outros trabalhos, quando houver 
urgencia; 

I!. EsTAMPARIA, comprehendendo os serviços de gravura de 
differentes especies, e o da respectiva impressão ; 

lll. SERVIÇOS ACCESSORIOS, comprehendendo a officina de en
cadernação, cartonagern e b1·ochuras e os serviços de pautação e 
de expedição de encommendas; 

I V: FUNDIÇÃO DE TYPOS, c:om o serviço de cstereotypia e gal
vanoplastia ; 

V. OFFICINA DE MACHINAS, comprehendendo os serviços de 
reparo e assentamento de machinas, dos motores e transmissões, 
de carpintaria e ol;ras; 

VI. 0FFICINAS DE COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO e O serviç• de dis
tribuiçlio do Dim·io Official. 

CAPITULO III 

DO PESSOAL, SUAS CONDIÇÕES, DEVERES E ATTRIBUIÇÕES 

Art. 5.• Além do arlministrador, haveri na Secção Central e 
na Secção de Artes o pessoal const>'mte das tabellas A e C, e 
mais os e.-creventes de olficinas, revisores, conferentes, chefes de 
turma, at·ti~tas pagos a jornal ou por obra, aprendizes, empre
gados avulsos e serventes que forem necessarios. 

Art. 6. 0 O numero e vencimentos do pessoal p:tgo a jornal, de 
que tratao artigo anterior, constará de um quadro organisado 
annualmente, antes de começar o exercício, pelo administrador, 
que o submetterá á approvação do Ministerio da Fazenda. 

Art. 7. o Os artistas que trabalharem por obra serão pagos 
pela tarifa. que for annualmente estabelecida pela Administração. 

§ 1. 0 O numero destes, variavel conforme a abundancia ou 
deticiencia. de tmbalhos, poder<·L ser augmentado ou reduzido 
como convrer. 

§ 2. o Excepção feita da mnneira por que são pagos, serão 
elles em tudo o mais equiparados ao pessoal pago a jornal com 
relação a quaesquer deveres ou <lireitos qne para estes existam. 
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ArL 8." O attestado de frequertcia. dos empregados da Secção 
Central será assignado pelo administrador, e pelo chefe da Secção 
Central as duas férias, uma dos operarias e empregados que 
ot·dinariamente trabalham durante o dia e outra dos que traba
lham sómente à. noute, distinguindo-se sob rubrica especial na 
primeira féria o trabalho nocturno e o trabalho diurno. 

Art. 9. o As férias, depois de processadas no Tbesouro Federal, 
serão pela Pagadoria entregues com a respectiva importancia ao 
thesoureiro para fazer o pagamento, com assistencia de um dos 
escripturarios e do apontador geral, e devolvidas, oito dias 
depois, com as quitações assignadas pelo chefe da Secção 
Central e o thesoureiro. 

Art. 10. Serão nomeados : 
§ l. o Pelo Presidente da Republica- o administrador, o chefe 

da Secção Central, os escripturarios e o thf!soureiro. 
§ 2. o Pelo Ministro da Fazenda- o fiel do thesoureiro (por 

proposta deste, informada pdo ndministrador ), o almoxarife, o 
porteiro e o continuo. 

§ 3. 0 Pelo administrador- o chefe da Secção de Artes, os 
chefes de serviços e mais empregados constantes da tabella C. 

§ 4. 0 Todos os outros operarias, artistas e empregados avulsos 
serão adrrtittidos por simples papeleta assignada pelo adminis
trador. 

Art. li. Serão substituídos: 
§ 1 . o O administrador pelo chefe da Secção Central, a n!\ 

f,tlta deste por quem o Ministro da Fazenda designar. 
§ 2." O chefe da Secção Central pelo 1" escripturario. 
§ 3." O thesoureiro pelo seu fiel e o almoxarife pelo agente 

do almoxarifado, sob a respectiva responsabilidade. 
§ 4. o o chefe da Secção de Artes, os mestres, contramestres, 

chefes de serviço e o porteiro pelos seus immediatos, e na 
falta por quem o atlministt·ador designar. 

Art. 12. Aos empregados constantes da tabella A, annexa a 
este regulamento, são af.plicaveis as disposições em vigor para 
os do Thesouro Federa , com referencia ao ponto, concursos, 
accessos, transferencias e aposentadorias. 

Art. 13. Ao operaria ou empregado, pago pela féria, ainda 
válido, de reconhecido merecimento, que, depois de 30 annos dB 
effectivo serviço, continuar a trabalhar, poderá o Ministro da 
Fazenda, sob propost:t do administrador, mandar abonar uma 
gratificação em cnso algum superior a 25 "/o do seu vencimento. 
Esta gratificação não ficará sujeita à. contribuição de que trata o 
art. 52§ to e nem lhe será computada para a pens.'io. 

Art. 14. Ao administrador compete : 
§ 1.0 Superintender todos os serviços a cargo da Imprensa 

Nacional. 
§ 2. o Corresponder·-se directamente com os Ministros de Es

tado, funccionarios publicas e pessoas particulares sobre negocias 
attinentes ao estabelecimento. 
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§ 3. 0 Cont.racta.r ,copi.officinas particulares a execução de qual· 
quer trabalho do ~stado que, por atHuencia de serviço ou outra 
causa, o estabelecimento não puder executar. 

§ 4. • Contractar mestres, contramestres e opera rios para qual
quer otHcina, dentro ou fóra do paiz. 

§ 5. o Comprar os utensilios, machinas, ma teria prima e outros 
objectos que o serviço das officinas exigir. 

§ 6. • Advertir e reprehender verlJalmente, ou por escripto, e 
suspender correccionalmente, até 15 dias, qualquer empregado 
da Secção Central, levando immediatamente ao conhecimento do 
Ministro da FazeHda as razões justificativas do acto de suspensão. 

§ 7. o Multar, suspender e dispensar os empregados e operarios 
de sua nomeação. 

§ 8. o Mandar autoar pelo porteiro, e enviar á autoridade, qual
quer individuo ext.ranho ou não á repartição, encontrado em fla
grante delicto dentro do estabelecimento . 

.§ 9.• Chamar os empregados da Secção Central a serviço extra
ordinario, independente de qualquer remuneração, sempre que 
houver atrazo na escr~pturaQão ou trabalho urgente. 

§ 10. Organisar o índice de todos os actos que tiverem de ser 
incluidos nas collecções de leis, conforme preceituam os decretos 
ns. 1 e 11, de l de janeiro e 24 de fevereiro de 1838. 

§ 11. Fixar o preço dos impressos e productos destinados á 
:venda, ouvida a Secção Central. 

§ 12. Ordenar os reparos de que carecerem as machinas do 
estabelecimento, requisitando do engenheiro encarregado das 
obras do Ministerio da Fazenda o orçamento dos concertos im
portantes de que precisar o edificio, podendo, entretanto, auto
risar os pequenos reparmf, reconhecidamente urgentes, até á 
quantia de 500$000. 

§ 13. Ordenar as despezas precisas por conta da prestação 
adeantada ao thesoureiro para gastos miudos. 

§ 14. Estabelecer tarifas para os trabalhos que possam ser feitos 
por obra em todas as officinas. 

§ 15. Abonar gratificações aos jornaleiros, que durante tres 
mezes seguidos apresentarem, em vista das tarifas, féria superior 
á diaria que perceberem. 

§ 16. Legalisar com a sua rubrica não só os pedidos de material 
moditicando-os quando julgar conveniente, como quaesquer 
outros documentos que importem despeza. 

§ 17. Mandar vender em leilão, ou mediante concurrencia 
publica, os utensílios, machinas e mais objectos que se tornarem 
inuteis ou desnecessarios. 

§ 18. Eliminar da responsabilidade do thesoureiro a impor
tancia dos impressos, cuja venda tiver cessado, ou que se achem 
deteriorados, conservando em deposito os primeiros para distri
buição gratuita a estabelecimentos publicos. 

§ 19. Apresentar ao Ministro da Fazenda, 30 dias antes da 
abertura do Congresso, um relatorio do estado do estabeleci
mento e o orçamento da receita e despeza. 

Art. 15. O chefe da Secção Centrar auxilia o administrador, 
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inspecciona e diri"'e todos os serviços que correm pelas subdivi
sões da mesma secÇão menciomukts no art. 4• § lo, e por si, e pelos 
empregados que lhe são immedin.tamente subordinados, executará 
e fará executar : 

§ 1.• A escripturação c a liquidação tlas contas. 
§ 2.0 Os balanços semestraes d<t receiVt e despeza e o definitivo 

do exercício, acompauhatlo d<t relação da rlivi(la activa. 
§ 3.0 O inventario que se deve fa;:er em cada exercício, e, 

quando convier, de todos os ol~jectos a cargo do almoxarifado, 
dos mestres e do porteiro. 

§ 4.• A conferencia e fiscalisação das facturas dos fornecedores, 
das contas de prompto pagamento e Jas guias para o recolhi
mento da renda ao Tl~souro Federn I. 

§ 5. o A extracção trimensnl das contas das repartições e esta
belecimentos publicos, não só relativns aos trabalhos que encom
mendarem, como das publicações feitas no Diario Official, e 
semestralmente as contas das assignaturas do mesmo Diario, 
não só autorisadas pelos ditrerentcs Ministerios, como pelos 
funccionarios a que se retere o art. 29 § 1". 

§ 6.0 A extracção das contas dos devedores particulares,-logo 
que estiver prompto o trabalho eneommendado. 

§ 7. u A confecção e verificação das férias. 
§ 8. 0 A organisação dns contas correntes de cada uma das 

officinas, pelas quaes se conheç[.t o movimento mensal de sua 
receita. e despeza. 

§ 9.• A remessa ao Thesouro, seis mezes depoi~ de findo o tri· 
mestre addicional de cadtt exet"cicio, de todos os livros e 
documentos rehtivos á responsabilidade do thesoureiro e do 
:tlmoxarife. 

§ 10. O calculo do preço da:; encomtllcmdas e o orçamento das 
mesmas quando for exigirlo. 

§ li . A estatística ger;\1 do estabelecimento. 
§ 1:2. Extracção das gnias que •levem acompanlmr as encom

mendas. 
§ 1::!. O encerramento do ponto á hora reguiamentar, e a 

minuta do attestado de frequencia dos empregados. 
§ 14. A liscalisação do pagamento da féri::t. 
Art. 16. Ao thesoureiro incumbe: 
§ l." Arrecarlar a receita, a,;;signando com algum dos escriptu

rarios as guias de caixa. 
§ 2." Vender impressos, prouuctos das otncinas, e quaesquer 

outros objectos para que for autorisado. 
§ 3. 0 Proceder, na Capital Federal, à cobrança da importancia 

das assignaturas e das publicações do Diario Of!icial, assim como 
das contas· devidas por particulares, podendo, com sciencia e 
consentimento do arlministrador, ahonat· a um cobrador a por
centagem de tres a cinco por cento, conforme a maior ou me.aor 
difticnldade da cobrança. 

§ 4." Promover nas repartições pnblicus o pagamento das 
contas de fornecimentos de impressões e trabalhos otficiaes. 

§ 5." Ter sob sua guarda e responsabilidade os papeis do 
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valor, taes como senos, estampilhas, etc., e expedil-os, devi
damente acondicionados e com as precisas cautelas, a seus des
tinos, conforme as ordens que receber. 

§ 6. o Pagar as férias de conformidade com o disposto no art. 9•. 
§ 7; • Fazer as despezas miudas e de prompto pagamento 

autorisadas pelo administrador. 
§ 8. 0 Entrar para o Thesouro Federal, até ao dia 5 de cada 

mez, com a receita do mez antecedente. 
Art. li. Ao almoxarife compete : 
§ 1 • o Receber, guardar e conservar em ordem a mataria. 

prima, utensiliC'S e quaesquer objectos de consumo pertencentes 
ao estabelecimento. 

§ 2.• Fornecer o material e objectos necessarios ás officinas, 
em vista de pedidos, authenticados pelo administrador. 

§ 3. o Obter no mercado amostras e preços dos objectos precisos 
ás officinas, e que não existirem nos depositos do 1\lmoxarifado, 
submettendo tudo ao conhecimento do administrador, para ulte
rior decisão. 

§ 4.• Fazer a distribuição official dfls leis e de outras obras 
impressas, conforme as ordens que receber. 

§ 5.• Escripturar os livros de entradas e sabidas do almo
xarifado, o livro-mappa, e o de apontamentos da distribuição 
otncial dos volumes da legi~lação. 

Art. 18. O thesoureiro prestara a fiança de quinze contos 
de reis, e o almoxarife a de tres contos ; o fiel e o agente do 
almoxarifado servirão sob as responsabilidades do thesoureiro e 
do almoxarife. 

Art. 19. O chefe da Secção de Artes deve ter conhecimento 
pratico ou theorico de todas as artes que se exercitam na Im
prensa Nacional, e representa a administração em suas relações 
diarias e multiplas com os melõ'tres e chefes de serviço. As 
attribuições e deveres de todos estes empregados serão minucio
samente enumerados no regimento interno a que se refere o 
art. 70. 

CAPITULO IV 

DO DIARIO OFFICIAL 

Art. 20. O Dim·io Official será confiado á responsabilidade de 
um director, sujeito administrativamente ao Ministerio da Fa
zenda, o qual entender-se-ha directamente com o Governo a 
respeito da funcção política da folha. 

Art. 21. Além do director, haverá o pessoal fixado na ta
bella B ; e mais os revisores, conferentes e contínuos fixados 
annualmente de conformidade com o art. 6°. 

Art. 22. Serão nomeados : 
§ I. 0 Pelo Presidente da Repub1ica, o director. 
§ 2.• Pelo Ministro da Fazenda, sob proposta do director, o 

redactor, os auxiliares e o agente externo. 
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. Art. 23. Será substituído o director por quem o Ministro 
da Fazenda designar, servindo interinamente o red~ctor, em falta 
de designação. 

Art. 24. Ao dit'ector compete: 
§ 1.° Conesponder-se directamente com os Ministros de Estado e 

funccionarios publicos sobre negocios referentes ao Dial"io Official. 
§ 2.• Organisar o jornal otficial, estabelecendo a ordem e 

precedencia dos :\Utographos a publicar, f,lzendo a selecção das 
matarias de que tratam os~§ 5", G• e 7• do art. 27, e resolvendo 
sobre a admissão ou rejeição das mencionadas no § 9" do mesmo 
artigo. 

§ 3.• Designar trabalhos ao redactor, aos auxiliares e ao agente 
externo, e fixar as ho~as em f[Ue cumpre a cada um e:;tar pre
sente na sala da redacçao. 

§ 4.• Rubricar ou fazer ruhricar pelo redactor e auxiliares 
todos os autographos ou provas de composição que houverem de 
ser materia de publicação do Diario Official. 

§ 5. o Requisitar da Administração da Imprensa Nacional, por 
meio de taJão, o material preciso ao expediente e trabalhos da 
redacção. 

§ 6. 0 Assignar o attestado de frequencia dos empregados da 
redacção. 

Art. 25. Ao redactor compete: 
§ 1.0 Redigir a correspon•lencia, de accordo com o director, 

archivando as minutas e documentos que a isso se retiram. 
§ 2.0 Escrever, traduzir ou transcrever, com permissão do di

rector, artigos ou noticias, segundo os §§ G• e 7° do nrt. 27 deste 
regulamento. 

§ 3. o Organisar os registros especiaes qne forem necessarios e 
fazer arrolamento ou inventario da mobilia, bibliotheca e uten
sílios pertencentes á redacção, annotnnJo as modificuçõcs que 
occorrerem. 

§ 4. 0 Lavrar o attestado de fl'equencia do pessoal da redacção. 
Art. 26. Os auxiliares secundam o redactor nos seus trabalhos, 

conforme as indicações que lhes forem feitas, e o agente ox
terno, além dos serviços oue lhe são proprios, servirá de 
aman uense ao director e reJactoe. 

Art. 27. O Dia rio O fficial, orgito de publicidade do Governo da 
União, deverá inserir : 

§ 1. o Os despachos do Presidente da Repuhiica ; os actos dos 
Poderes Legisiativo, Executivo e Judiciario; o expedi~nte das 
Secretarias i:ie Estado; as declarações, annuncios, avisos e editaes 
das mesmas secretarias e das repartições subordinadas; os editaes 
dos Juizos e dos Tribunaes. 

§ 2. o AS explicações e defesas dos actos do Governo, quando 
este julgar conveniente. 

§3. 0 O resumo das actas e debates de ambas as Camaras Le
gislativas. 

§ 4. 0 As informações ostensivas dos agentes diplomaticos e 
consulares da Republica, remettidas velo Miuisterio das Relações 
Exteriores. 
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§ 5.• Extractos dos relatorios ~J.pra~ntados ao Congres:;o Na
cional. 

§ 6. 0 Artigos oris-inaes ou tra,duzidos sobre instrucção pu
blica, viação, colomsa.çãQ, est4tlstica, sciencias, artes e quaes
quer outros assumptos de interesse publico. 

§ 7.o Noticias das occurrencias notaveis que se derem no in
terior e exterior, politicas, commerciaes, litterarias, ou de outra 
ordem, a juizo do director. 

§ 8.• Documentos de interesse privado, que acompanharem 
actos officiaes, e descripções de privilegias de in ve11ção e de 
marcas de fabrica. 

§ 9.• Annuncios, avisos, declarações e artigos de particulares, 
que no fundo e na fórma não contrariarem o programma da 
folha. 

Art. 28. Ao Diario Officia~ compete o direito de prioridade 
na publicação dos actos officiaes. 

Art. 29. O Diario 0/flciqJ ,distribuir-se- ha por assignaturas, 
que serão pagas adea.níãdamente, na Capital Federal, ao thesou
reiro da Imprensa Nacional e nos Estados ás Alfandegas ou De~ 
}egacias do Thesouro. 

§ 1.• Os funccionarios publicas da União, que autorü;arem 
o desconto mensal de 1$500 em seus vencimentos, terão direito 
ao recebimento da folha pelo tempo que fixarem; a elevação do 
preço desta especie de assignaturas só terá vigor do futuro 
exercício em deante. 

§ 2.• Os funccionarios publicos estadoaes ou municipaes 
poderão obter a folha pelo mesmo preço, embora a assignatura 
importe em mais; sendo, porém, o pagamento adeantado. 

Art. 30. Mataria nenhuma de proveniencia official ou parti
cular poderá tet• entrada na folha sem a conveniente rubrica da 
direcção ou redacção do Diario OfficiaL, não exceptuando os 
trabalhos preparados na officina de composição da Imprensa, 
dos quaes será otferecida a rubricar-se uma prova limpa. 

Art. 31. Todos os originaes ou provas destinados a inserir-se 
no Diario Otfici'J.~ serão devidamente lançados,com ligeira menção 
do assumpto, em um livro de protocollo e rubricado esse lança
mento pelo empregado que o fizer. 

Art. 32. Os trabalhos da redacção da folha official serão distri
buídos desde as 11 horas da manhã até ás horas da noite a que 
se estenda o serviço, devendo achar-se sempre, durante es;,e 
tempo, na repartição o redactor ou algum dos auxiliares. 

Art. 33. Ficam sujeitos á. autoridade do director do Diario 
Otficia~ o chefe da revisão, o paginador e o encarregado da 
distribuição, em tudQ quanto for concernente á folha. 

Art. 34. A publicação dos debates das Camaras, quando for 
contla.Ja á Imprensa Nacional, far-se-ha nas columnas do Diario 
Otficial, ou em folha separada, CQIDO for accordadQ, cabendo a 
direcção e fiscalisação deste se.rv.iço ao administrador .do estabe
lecimento. 

Poder Executivo i893 39 
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CAPITULO V 

DAS ENCOMMENDAS 

,\rt. :1;,. ,\s •:ncommmH!::ts de impressões e de quaesquer outros 
art ·f.1dos, que po:;.;am ~'et· pt·epat•ad:ls n:~ Imprensa Nacional, 
devem ~e1· dirig-idas otncialmente ao administr:~dor pelos chefes 
de r'·p:u'tiçües ou fnnccionarios 1l•1vidameuts autorisados. 

Art. :~(j. Yeriticaria a possibilidarle •la execução, será a encom
men•l•~ itnme•liatamente im;cripta com as necessarias declarações 
no liHo mencionado 110 nrtigo seguinte. 

CAPITULO VI 

DA ESCRIPTURAÇÃO 

Art. :;i. A escriptnmção •h Imprensa Nacional será feita nos 
seguintes livros: 

(fti.-:r.·a; 
Entrarias e sahidas do deposito; 
JlfapJlU dos objecto.; em deposito; 
De'fledores; 
Encommendas: 
Tat.Jes IJHC entendem com a 1·eceitn e despew. 

Estes livros serão abertos, ruLricados e encerrados na Dire
ctoria Geraltlas Rendas Publicas. 

Art. 3R. O livro-mappa dos objectos em •leposito deve uar o 
resnmo dos livros elo almoxarif:tdo, tle lllo•lo que seja sempre 
po~sivel l'•zer rle fli'Otnpto o balanço deste. 

Art.. :w .. \l<im des~m; Iinus, haverá pnra catb o!Tieina um 
I ivro-llla]'[':l tios objectos enti·allos e sabidos llella~, c mais os 
auxili:lres rdel'<'tltcs ú. receita c dc~pezn., protocollo, matricula 
dos on1pregados c quaesqner onho,; jnlgatlos necessarios, os quaes 
serão abertos, rubric:;dos e encerrados pelo administrmlor, ou 
por empregf1•1o por elle antori~arlo. 

CAPITULO VII 

DA RECEITA E DESPEZA 

.\rt. 40. A I'eceita da lmpren~a Nacionr~l provirá do pro
•lucto : 

1." IJa vendn dus ado:::, cn.i:• imprc~sfío é privatinula lmpren5[l. 
Nacional; 

2." Da. venda de obms e impressões feitas por ordem e conta do 
Go\·erno; 
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3. o Da impressão de obras ou trabalhos por conta do Go
verno ou de particulares; 

4.• Da, venda dos procluctos.das officinas de serviços accesso
rios e de fundição de typos, estereotypia e g;t!vanoplastia; 

5. • Das assignaturas do Diario Official, sendo as officiaes pag-as 
pelos Ministerios que determinarem a remessa ( lei n. 2940 de :~1 
de outubro de 1879, art. l!J ), e da vencia de numeros avulsos 
([o Diario Official; 

6.• Das publicações, no Dim·io Official, pagas por particulares, 
do decretos o acto;; otliciaes que attenderem a interesses indivi
duaes ou de associações, assim como de publicações solicitadas, 
erlitaes, tlecl:-trações e annuncios ; 

7. • D:t publicação rio expediente, declarações o annuncios das 
repartições publicas (lei citad<t o. 2940) ; 

8.• Da vend:t de machinas, utensilios e quaesquer outros 
objectos que se tornem inut~is ou desnece~sarios ao estabele
cimento. 

Art. 41. A receita de qualquei' outra origem serú escripturada 
e classilicarla na verba respectiva da lei do orç<1nwnto que na 
occasião estiver em vigor. 

Art. 42. As uespezas da Imprensa Naeional eontinuariio a 
ser feitas como p.te hoje, quer a do pessoal, qncr a uo material; 
exeeptuando-se, porélll, as de restituições de quantias inllevida
mente rePelti<las e lança•las no correr do exercício em qrw essas 
restituições for-em reclamadas, as qnacs d11verão ser feitas pela 
propria repartição. 

Art. 4:l. O administrador remetterá mensalmente á Directorüt 
Geral de Contabilidade do Thesouro Federal um balancetu, con
forme o modelo que se acha estabelecido. 

CAPITULO VIII 

DO PREÇO E VENDA DOS PRODUCTOS 

Art. 44. O levantamento das contas dos uevedores terá por 
bass o custo da mão de obra e da matcria p1•inm, com o accrescimo 
de 5 •;. para o deterioramento de machinas e uten~ilios, e mais, 
sobre as tres parcell:.~s, 20 a :30 °/o, conformo a natm·eza do 
trabalho. 

AJ't. 45. O preço das collecções de leis em IJt•ochura será cal
culado na rn.zão de 60 réis por· folha de oito pagina,;. 

Art. 46. N:t vend;i: de obras avulsas, sempre que ~t importancia 
exceder de 100.$, haverá o abatimento de 15 •; •. 

,\l't. 47. O pagamento de obras partieulnres, erlitadas pela 
Imprensa Nncionnl, f:tr-se-ha por· tolha impressa ou em duas 
prestações : a p1·imeir:t adoantada e a segunda, rlepois da 
intpres,;ão 1la ultirrm folh<t e antes da cntr·ega da obra. 

Art. 48. Quan1lo, em virtude de autorisaçiio 1lo i\Iinisterio da 
Fazenda, o pagamento for a prazo, preceLlerá contracto lavrado 
na Directorht do Contencioso do Thesouro Federal. 
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Art. 49. A Imprensa Nacional não poderá publicar obra 
alguma por conta propria, nem receber, em pagamento das 
despezas que tiver feito com obras particulares, exemplares das 
mesmas obras. 

Art. 50. Cessa para a Imprensa Nacion~ 1 o pagamento por 
jogo de contas ; as quantias devidas pel:: • : ·:tições e estabe-
lecimentos publicos serão paga::; ao resp~: ., ('J som·eiro pela 
Pagadoria do Thesouro ou pelas repart1çü ,: ,, 1das a fazer 
pagamentos, e incluídas no lk<tlancete m ·l a Hl se refere 
o art. 43. 

CAPITULO IX 

DA CAIXA DE PENSÕES 

Art. 51. A Caixa de Pensões creada pelas instrucções do Mi
nisterio da Fazenda de 12 de ~g-osto de l8S9, em virtude do 
m·t. 15 do regulamento approvado pelo decreto n. 10.269 de 
20 de julho antecedente, continúa a subsistir sob a dirccçiio e 
immedia ta tiscalisação de uma Junta administrativa, composta do 
administrador, como presidente, do thesoureiro da Imprensa 
Nacional, sob a fiança prestada, e de um secretario remunerado, 
escolhido pelos dous primeiros dentre os operarios ou empregados 
contribuintes. 

Art. 52. Os fundos da Caixa serão constituídos : 
§ 1.• Com a contl'ibuição •le um dia de vencimento de todos os 

operarios e empregados da Impr·ensa Nacional e do Diario Official 
pagos por férias, devendú os eontmctados e chamados a serviço 
extraordinario por tempo limitado contribuir, IJUando fJUeiram, 
com tres por canto do salario vencido •lurante o mer., com 
direito sómente aos adeantamentos pela Caix:t por conta das 
férias. 

§ 2. o Com a importancia rias multas por infracção do regi
mento interno e da:; ordens th~ administração. 

§ 3. • Com a importancia das férias de operarios que não 
forem exigidas dentro do exercido em vigor, a qual, entretanto, 
restituir-se- ha, si for reclamada dentro de cinco annos. 

§ 4.° Com os juros dos títulos da divida publica, e dos adeanta
mentos aos operarios por conta da feria, até dous terços do sala
rio vencido. 

§ 5.• Com a renda extraorrlinaria de qualquer outra proce
dencia. 

Art. 53. O thesoureiro conservará em caix~t a quantia que a 
Junta fixar para occorrer aos adeantameutos de que trata o 
§ 4" do artigo anterior, sendo o excedente empregado em apoli
ces geraes. 

Art. 54. Trimestralmente s••rá remettido ao Thesouro Federal, 
publicado no Diario Official e distribuído em avulso aos contri
buintes, o balancete da Caixa, assignado pelo thesoureiro o 
secretario o com o- Visto- do presidente. 
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Art. 55. As pensões serão concedidas sob as bases e condições 
seguintes: 

§ 1. 0 O empregado ou operaria que contar 30 annos ou mais 
de serviço etfectivo, e se achar impossibilitado de nelle continuar, 
por molestia ou velhic~, teni direito a uma pensão igmtl a dous 
terços do vencimento diario. 

§ 2.• o que contar mais de 15 e menos de 30 annos, achando-se 
nas mesmas condições, tem jus á pensão igual a um terço e a 
mais tantas decimas quintas partes desse terço, quantos forem os 
annos excedentes até 30. 

§ 3. • O tempo de serviço etrectivo será contado á razão de 
300 dias em cada anno. 

§ 4.• Para obter a pensão correspondente ao vencimento ó 
preciso ter delle gosado ao menos por dous annos ; não o tendo, 
a pensão sera calculada sobre o vencimento anteriormente 
percebido. 

§ 5.• Aos operarios obreiros, cujos vencimentos são variaveis, 
se contara o tempo durante o qual tiverem contribuído ; o 
quantum da contribuição será por elles mesmos fixado, não po
dendo ser inferior a 1$ e nem superior a 5$000. 

Art. 56. O empregado ou operario que, durante os trabalhos 
das officinas ou em serviço do Estado, for victim~t de deS<\stre do 
qual resulte lesão que o inhabiiite de exercer o officio ou de des
empenhar qualquer outro trabalho nas officinas, perceberá uma 
pensão igual a dous terços do vencimento, embora lhe faltem 
os requisitos para obtel-a. 

Art. 57. Os operarios e empregados actuaes, qualquer que seja 
o seu tempo de serviço etrectivo, não terão jús á pensão si não 
tiverem contribuído para o fundo de pensões ao menos por quatro 
annos; ainda neste caso, concedida a pensão, continuarão a contri
buir até o implemento do tempo que lhes tiver sido contado. 

Art. 58. O operaria que for dispensado depois de ter con
tribuído por quatro a.nnos, tem o direito de receber metade da 
quantia que houver pago; perde esse direito o que for dispensado 
a pedido ; neste caso, sendo readmitthlo, se lhe contara o tempo 
anterior, descontado sómente o da interrupção. 

Art. 59. A' viuva, filhos menores, filhas e mãe do operario que 
fallecer com direito a pensão ou tendo-a gosado por menos do 
dous annos, assiste o direito á metade da pensão que ello perce
beria, na orrlem em que se acham collocados. 

Art. 60. Perdem o direito á penStio: a vi uva, judicialmente 
divorciada, ou si passar a segundas nupcias ; os filhos menores 
completando a idade de 21 annos, a as filhas casando-se; a mãe, 
sendo casada ou não vivendo em companhia e a expensas do 
operaria. 

Art. 61. Si a viuva fallecer ou casar-se a. pensão reverter:\ 
aos filhos menores e filhas do opernrio repartidamente. 

Art. 62. A' familia se entregara metade da quantia com quo 
houver contribuído o operaria, si este vier a fallecer depois de 
ser contribuinte durante quatro annos, e não tiver tempo de 
serviço para legar a pensão. 
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Art. 63. A Caixa fará as despezas de funeral do operario 
solteiro, com direito a pensão, que fnllecet· sem deixar pessoa de 
lilmilb lt quem a legue. 

Art. 64. Desde que n fntHlo da C:tixa attingit' a 100:000$000 
o Ministro da Fazenda, em vbh ,Je proposta do presitlente da 
.Junta atlministmtiva, expedirá in~trucções, dando regras para 
que se torne cffecti\·;t a reversrio de parte da pensão do operario 
às pes~oas tle sua l'i.tmilia, sem limitação do tempo de que trata 
o :1rt. :19. 

Art. 65. As pensões serão concetlidas pela Junta administrativa 
em vista <le l'<'rp~erimento tlovirlamente tlocumenta1lo. 

Art. GG. A .Junta administt·ativa ú antorisatla a despender an
nualmente até um por cento da receita, para occorrer às ilespezas 
com o serviço dn escripturação da Caixa e dos adeantamentos, a 
qual >'erit feita pelo secretario e auxiliares precisos, sob a. direcção 
do thesoureiro, e coufi)l'Jile as norm<lS por elle estabeleeidas. 

Art. G7. Ao chefe da 8ecç:lo de Artes, aos mestres, contra
mestres o !ll:tis clwfes de serviço constantes du. t:dJella C, é 
extetbi\'O o Monte-pio ohrigator·ro creatlo pelo 1lecreto 11. ÇJ42 A 
de :H de outubro rle H.mo (lei n. 3 de 8 de agnsto de ltl\Jl). 

§ I." E' -lheH facultativa a opção de contribuírem para o 
Monte-pio ou para u. Caixa uc Pen~iíes, podendo, si qnizerem, 
contt·ihnir IJ<lra as duas instituições. 

§ 2. 0 Ao;; que optarem pelo Monte-pio serão restituídos peht 
Caixa dons te!'ços das rpmntias com rpte houverem para ella con
eorrido. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

At't. GR. Ir al,~;olnl<nnento Jll'ohihido ao chefe d:t 8ecção de 
ArtHS o no,; mestt•c.;, contt•amestrc~ c chefes de serviço possui
rem pot• si ou em socierüulc ••staiJ(llecimentos de artes iguaes ás 
q11e profo1ss:uu e diri;:cm nu. Imprens<t Nacional. 

Art. GU. Haverá annexo ao archivo da Secção Cmltral nm 
outro especial pam a gnard:t 1le todas as olwas editadns na lm
vrensa Nacional e nwb os impr·essos de 'Jne tratn o § 18 do 
art. 14. As entrarias con~tat'ão de um livt•o de regbtro e de lias 
havm'á o preciso iodice. Essas ohras não serão, em caso nlgnm, 
da h i retiea<ins, mas podm·-s,~-lta J•ermittir que se,iam eommltadas. 

Pat•ag-rapho nnico. Para. :t :lC'JUisição de obras impre~sas uo 
estaheleeirnento, da~ qw1os n:ío possua este e'í:empL1res. poderil. 
o administr·adut• dnr ent troca obras qnc ''stiverrmr :·t 1·enda. 011 
I'Xi~til'•'lll como f:Ohl':ls no 1lnposit<J. 

Art. 70. O adminbtt·ndot· ü :1ntorba.lo a rever· o rogimento 
intnrno appl'Onulo por portaria. do i\linbterio rltt F:tzond:t de J:) 
,Jc onlnl,t·o d•~ IHRO, pondo-o de accordo eom o prusentc regnla
!llentu ; dfl,~•Jndo, 'Jnanto ú rwdenr do servit,•fl, policia e g-ratirt-
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cações por trabalhos extraordinarios, observar: que o serviço 
diurno não exceda de oito horas para os operarios e de 10 para os 
serventes; que as multas não excedam, no maximo, ao salario 
de tres dias, e as suspensões :t 15 dias ; qne o serviço extraor
dinario seja pago por hora, á ra.zão de '/.,da diaria. quando nito 
exceder ole quatro horas, e de 1

/., excedendo. 
Art. 71. Os logares de almoxarife e chefe o la Secção de Artes, 

mencionados nas tabellas A e C, serão preenchidos com o pessoal 
habilitado do estabelecimento, sendo o ole almoxarife peoposto 
pelo administrador. 

Art. 72. o administrador é obrigado a resiolir no edilicio, 
tendo para esse fim os commodos e aposentos apropriados. 

Capital Fe,[oral, 31 de agosto de 1893.- Felisbcllo Freire. 

A 

Tabella do numero e vencimentos dos empregados da Admi
nistração e da Secção Central da Imprensa Nacional. a que 
se refere o decreto n. 1166 de 17 de dezembro de 1892, 
tabella E, e o art. 5° do regulamento approvado pelo de 
n. 1541 C desta data 

NS. B:'lff'RE\oOS 

Administrador .....••......... 

Chefi, tl:t ~er.ção Central. ••.• 

Primeiro escri pturario •.... .. 

2 ~e~undos ditaR •.•.•....••.••. 

2 Terceiro~ 1lilos • ............. 

Thesoureiro .......•......•... 

<\lmoxarife . .•................ 

Fiel. •......•...•...••..••.•.. 

I,orteiro ...................... 

Contint111 .. ................ 

I 

ORDP.N\00 

r.:G00$000 

3:i00$000 

3;000.3000 

4:300~000 

1:800~000 

3:ôOO$(lO•J 

2:6007000 

1:500$000 

!:GIJO~OOO 

1:100$0110 

GR.\TIFICA~'ÂO 

2:SOO~OO•i 

1 ;g00$000 

1 ;1~0~01)1) 

2:140$000 

1:000$000 

1:860$000 

1:30ll$0ll0 

iHl:<OOO 

!>20~ll00 

r:-:o~ooo 

TOT.\J, 

S:100$000 

5:GOO:';il00 

1:1XII$01J:J 

li: \iiJ.\'000 

2:~110$01)0 

:,:1!ill$000 

3:\100 . .;0:)0 

2::!'•1)$000 

2::>20$000 

1 :~i"I>~OOO 
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B 

Tabella do numero e vencimentos dos empregadas do «Diario 
O:tllciab>, a que se refere o decreto n. 1166 de 17 de dezembro 
de 1892, tabella F, e art. 21 do regulamento approvado 
pelo de n. 1541 C desta data 

F.MPRF.r.OS 

Director ................................................. . 

Redactor ..•...•.•••.•••..•••••.•.••.•••.•....•••.••..•.. 

3 Auxiliares ............................................... . 

Ag-ente e::tterco . ..•.•...••.••..•••••.•.••••• • •..•••.• • .•.•. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1~93.-Felisbel/n Freire. 

GRATIFICAÇÃO 

i:000$000 

5:600$000 

10:080$000 

2:1001000 
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o 
Tabella do numero e vencimentos do pessoal dirigente da 

Secção de Artes da Imprensa Nacional e do « Diario Ofll.cial », 
a que se refere o decreto n. 1195 .de 30 de dezembro de 1892 
e o art. 5° do regulamento approvado pelo decreto n. 1541 C 
desta data 

LOGAllES 

Imprensa Nacional 

i Chefe dn. Secção de Artes .•••.•••••••••••••.••••••••••••.••. 

Mestre da officina de composição ••.•••.•••••••••.••••..••.• 
Contramestre da mesma officina. •••• ~ ....................... . 

i Chefe da revisão ••••••••••••.•.•••.••••...•••.••••••.•.••••. 

Mestre da officina de impressão ••••.••••••••••••••.•••••.•• 

Contramestre dn. mesma oftlcina •••.•...•.••••..•••.••.•••.•• 

Mestre da officina de fundição de typos ..•...••.••.•.••••.•• 

Contramestre da mesma officina .•..••••.•.•...•••..•..••..•• 
Official de stereotypia e galvanoplastia .•..•.••••••.••..•...• 

f Mestre da officina de serviços accessorios ..•.....••..•....•. 

1 Contramestre da mesma officina .............................. . 

:1. Chefe do serviço de gravura. ............................... . 

Chefe do serviço de impressão lithographica •••••••••••...•• 

Chefe do serviço de reparo de machina.s •••••.•••.••.••..••• 
1 Chefe do serviço de expedição .••.••••.•.••.••••••.••.••.••. 

1 Chefe do serviço de pautação •.•..•.••......•••.••...••••... 

Machinista dos rnotores ••...•••••.......•..••.••.•.••••.•... 

· i C:Hpinteiro .•.•••••.•.•••••.•••••••.•••••••.•••.••.••••••••.. 
1 Apontador geral. ••.•.•..•••••••••••••..••••••..•.••••.•.••• 

Agente do almoxarifado •..••••.•••••...••...•••••••.•••.••• 

Dia rio O /fiei ai 

Chefe da revisão ••.••••••.••.•..••..••...••.•.••.•.•.•.••••• 
1 PaginrLdor ................................................. . 
1 Impressor machinista ....• , •.•••.....••.•.•....•...•••...•... 

OBSERVAÇÕES 

VENCIMF.NTO 
ANNUAL 

5:280$000 
5:040$000 
3:696$000 
3:024Jl00 
4:200$000 
3:360$000 
4:200$)00 

3:024$000 

2:683$000 
4:200$000 
3:360Jl00 

4:200$000 
3:360$000 

3:360$000 

3!360$000 

3:024$000 
2:520$000 

2:520$000 
2:520$000 

2:520$000 

3:024$000 
3:696$000 

3:360$000 

f.:> Quando h<:>uver serviço 
excepção do chefe da. Secção 
perceberão uma quarta. parte 
a., tmbalho. 

extraordinrLrio, os empregados deste <JUadro, á 
de Artes e dos pertencentes ao Diarw Of/!cial, 
ou metadé do vencimento, conforme as "horas 

2.• A gratificação de 28$000 que n.ctualmente percebem os mestres da impres
sã.o, da fundiçio de typos e o pag-inado r do Diario Otflcial, em virtude da portaria. 
do Ministnriu da. Fazenda, n. 5, de 30 de janeiro de 1893, não pas~a aos .~eus 
successoresa 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893.- Fe!is!>ollo Freire. 
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DEdRETO N. 1542- DE I DE SETEMBRO DE 18U3 

:\ppr0\'.1. ;-t~ iuStl'llCÇÍ)PS p:tl':l as dei~;i"ies rt•deraes :1 qll•' se ha. dH proCP-•Ier 

e'n ~O f1t! outnhro proXi1110. 

O \'ice-Pl'tJSidente ,[a Repnhlica do,; Est:vhJH Unidos do Br·a;.:il 
decreta: 

Artig-o unico. Para boa execuçfi:o do disposto no art. 3-1 ti t 
lei n. 35 de 26 de janeit•o rle 1892, serão observadas as instruc,;ões 
que com este haixam a~-;ig-nwlas pelo lllinistro d:t Jusliç:t e Ne
gocios In te !'i ores. 

Capital Federal, I de setembro 1le I893, 5" da I~epublica. 

FLOtiANO PEIXOTO. 

Fernmulo Lobo. 

lnstrucções l':1ra as cleiçõe~ ·ftdemes a que se tem de proceder no dia 30 de 
outuhro proximo, em conformidade do rlisposto no art. 34 da lei o. 35 
de 21i de jaobiro tle 1892. 

Art. I.o A eleição de senador· ~er:'t feita por Estado, votando 
o eleitot• em um ~ó nome para substituit• o sen:ulor cujo mandato 
h ou ver· terminado. ( Lei n. :J~J, a1·t. ::!5.) 

.\rt. 2." i'ios E~tado,; owlc ti\·,~~· occorrido vag-a por qualquer 
outro moth·o, a eleição será feita n:t lllPSIIIlt occasião, votando o 
eleitor separadamente p:u·a cada nm:t d:ts eleif;õcs. ( L•ôi I!. :J5, 
art. 3:>, paragrapho uni co.) 

Art. 3.• Para a eleição d•J •leputados será. obser·vada a <li visão 
dos districtos eleitoraes e;;tabelecida no decreto legislativo n. 153 
de 3 de agosto •lesto anno, não comprehendido,; os Estado,; do 
Amazonas, Pirmhy, Parahyha, Sergipt>, Espírito Santo, Par:tnú, 
Santa Catharina e Matto Gros,;o, visto constituir cada urn delles 
um só 'listl'icto, nos termos do art. 3G, R I •, da lei n. :~5 <lo 2G d•· 
janeiJ'o de 1892. 

Art. ·!.0 O eleitor votará em dous nome;;, <~onespor.•lentes ao,; 
dous ter·ços do numero de deputados fJIIP deve dar end:• districto 
eleitoral. (L,,, i n. :~5. :n't. 31:\, § ~o.) 

Ar·t. 5.• Nos tlistr·ictos eleitora<'"• •·njas sé1lc•s forem capitae,; de 
Estado n que liver·em quatro on dnen tlPputado~. o eleito!' votarit 
ou1 tr·e~ nnmo,;, e o n!l'smo s·' ohsen·:u·ú. no ~· districto eleitoral 
•lo Districto FedeJ'a I, por f!llCf!rrat· maim· nnnwrn de eleitores. 
(LI'i n. :!5, art. ;11i, ~ 2".) 
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Art. ô.• Ca1la Estado dará o numero de deputados seguinte: 

O Estado do Amazonas 
O elo Pará . 
o do Maranhão . 
O do Piauhy. 
O do Ceará . • . 
O do Rio Grande do Norte 
o ela Par;~hyba . 
O de Pernambuco 
O das Alagôas . 
O de Sergipe. 
O da Bahia . . 
O do Espírito Santo. 
O do Rio rle Janeiro 
O de S. Paulo . 
O do Paraná. . . . 
O de Santa Catharina . 
O do Rio Grande do Sul 
O ele Minas Geraes. 
O ele Goyaz . . . 
O de Matto Grosso. 
O Distl'icto Federal. 

Total. 

4 
7 
7 
4 

lO 
4 
5 

17 
fi 
4 

22 
4 

17 
22 

4 
4 

16 
:i7 

4 
4 

lO 

212 

( De~r. n. 511 1le 2:3 de junho de 1890, art. 6•; Constituição, 
wt. 28,§ I•; lein. :J5,art. 63.) 

Art. 7. o Votal'ão nas eleições pal'a senadores e eleputados 
todos cs citl::dãos brazileiros, maiores de 21 annos, qualificados 
e alistados de conformidade com as leis em vigor. 

§ 1.• Entendem-se comprehendidos nesta disposição não só 
os oleitoJ•es qualificados segundo o processo estahelecirlo nas 
leis ns. :l5 de 26 de janeiro e 69 de I de agosto de 18\J2, mas 
tambem os alistados conforme o decreto n. 200 A de 8 de 
fevereiro ele 1890 e a lei n. 3029 de 9 de janeiro de 188!. (Lei 
n. :35, a1·ts. l", 22 e 34.) 

§ 2." Os cidadãos n8sim qualifk1dos, apezar de não incluídos 
no ultimo alistamento, serão arlmittidos a votar, exhibinclo os 
r.~spectivos titulos pemnL: a mes:t eleitoral da secção que 
comprehender o quarteirãP onclo se achavam alist:.~clos, segundo 
ns declarações constantes elos mesmos titulos, salvo si tiverem 
sitio eliminados do alistamento por decisão fune.lacl:l. em alg-nmn 
das cansas especificadas nos arts. 71 e 72 § 29 ela Cnnstituiçiin tla 
Itepnhlica. (r•ecreto n. G48 ele U de agosto de 1890.) 

§ 3.• Nos municípios ou secções em que não tiver haviclo 
alistamento de accordo com as leis ns. 35 e G9 citadas, far-se-ha 
a challlacla elo . .; eleitores pelo alistamento offectuado segunelo o 
decreto n. 200 A ele 8 ele fevereiro ele 1890 •), na fa.It:t cleste, pela 
ultima revisão roalisada em virtucle ela lei n. 302U elo Ç) de 
janeiro do 1881. 
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Art. 8.0 Asleleições serão feitas por secções de município, que 
não deverão conter mais de 250 eleitores. (Lei n. 35, art. 38.) 

Art. 9. 0 Nos municípios em que não se deu cumvrimento ás 
disposições do art. 39 ,Ja lei n. 35 de 2G de Janeiro de 1892, por 
não ter havirlo alistamento ou por ter sido este iniciado de Dccordo 
com n. lei n. !i9 em época diversa da marcada nos arts. 3° e 4° 
1la cita, la lei n. 35 e supprimido o alistamento do ultimo anuo 
da Jegisln.tura, immediatamente que tiver conhecimento destas 
instrucções. o presidente da commissão municipal procederá á 
divisão do município em secções convenientes, cada uma 1.hs 
quaes não conterá numero de eleitores superior ao marcado no 
artigo anterior e as numerará ordina!mente. 

§ l." O mesmo presidente designara os edificios onde hão de 
funccionar as mesas eleitoraes, distinguindo-os pelos numeros 
das secções, assim por exemplo:- I• secção, paço do Conselho 
Municipal; za secção, escola publica de .... ; 3• secção, casa de 
morada do Sr. F ..•. no Jogar de .... ; 4• secção, edificio tal, etc.; 
e publicará por euitaes essa divisão, especificando todas as indica
ções necessarias. 

§ 2. o A numeração das secções e designação dos edificios a.ssim 
publicadas não mais poderão ser alteradas até á eleição, salTo 
quanto á designaçiio dos edificios, quando estes não possam mais 
servir, por força maior provada, caso em que se fará a nova 
designação, que se tornará publica por edital pela imprensa, no 
logar mais proximo. 

§ 3.• A noua desi_qnaçtro de edificio a que se refere o paragrapho 
anterior, por força maior provada, será feita pelo presidente da. 
commissão municipal si a dita força se verific.•tr mais de oito 
dias antes do marcado para a eleição, de sorte que se possa tor
nai-a publica por erlitaes. 

§ 4. • A proua da força maior será feita por qualquer genero 
dellas, como sejam : vistoria por peritos, de plano e sem forma
lidades forenses, além do exame e laudo dado por escripto, da
tado e assignado ; depoimentos de testemunhas dignas de fé, 
que sejam eleitores e maiores de toda a. excepção; attestações 
de pessoas que occupem cargos officiaes, quer de eleição popular, 
quer de nomeação do Governo. 

§ 5.• Os peritos serão nomeados e os depoimentos tomados 
pelo presidente da. commissão municipal 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 que se 
refere o art. 39, § 1 o, in fine da lei, que o edital não possa ser 
affixado com esse prazo. 

(Lei n. 35, art. 39, e 1nstr. annexas ao decreto n. 7GO rle 15 
de março de 1892, art. 2", lettras a, b e c.) 

Art. lO. Quando o dito pre~i•lente, ató cinco dias antes da. 
eleição, não tiver publicado o e•lital com a designação dos edifi
cios, qualQuer dos membros eleitos para fazer parte das mesas 
eleitoraes podcmi. fazel-o, lievendo tal designação prevalecer em 
relação a qualquer outra que posteriormente se faça. (Lei n. 35, 
art. 39, § 3°. ) 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 621 

Art. n. Em cada secção de município haverá uma mesa elei
toral encarregada do recebimento das cedulas, apuração dor. votos 
e mais trabalhos inherentes ao processo. (Lei n. 35, art. 40, pr.) 

§ 1. • Vinte dias antes da eleição, o presidente do governo ou 
Conselho Municipal, e na sua faaa qualquer outro membro do 
mesmo governo ou conselho, ou o secretario fara a convocação 
dos outros membros e seus immediatos em votos, por meio de 
editaes e cartas officiaes, convidando-os a se reunir dentro de 
dez dias no paço municipal, afim de elegerem os membros das 
mesas eleitoraes. (Lei n. 35, art. 40, § 2•, e lnstr. annexas ao 
decreto n. 760, art. 2•, letti·a d.) · 

§ 2. • Reunidos no dia designado, proceder-se-ha a eleição das 
mesas, votando cada um dos membros presentes, em lista aberta 
e assignada, em quatro nomes escolhidos de entre os eleitores do 
município, conforme o alistamento que tiver sido feito por 
ultimo. (Lei n. 35, art. 6".) 

§ 3.• Serão declarados membros effectivos das mesas o I•, 2•, 
3•, 5• e 6• mais votados, e supplentes o 4•, 7" e 8•, decidindo a 
sorte em caso de empate. (Lei n. 35, art. 6°, § 1•, e art. 4.0, § 1•, 
e lei n. 69, art. 1•.) 

§ 4.• A eleição de que tratam os dous ultimos paragraphos se 
procederá, ainda que não esteja completo o numero dos cidadãos 
convocados, com tanto que se achem presentes pelo menos cinco. 
Na falta deste numero, os presentes convidarão tantos eleitores 
quantos sejam precisos para completai-o. (Lei n. 35, art. 6", § 3•.) 

§ 5.• Terminad;t a eleição das mesas, o presidente fará lavrar 
uma acta no livro das sessões ordinarias do governo ou Conselho 
Municipal, na qual serão mencionados os nomes dos mesarios 
eleitos, devendo ella ser assignada por quantos tomarem parte 
na eleição, e pelos cidadãos que o quizerem. (Lei n. 35, 
art. 40, § 4•.) 

Art. 12. Vinte dias antes tambem da eleição o presidente da 
commissão municipal mandarà affixar editaes e publicai-os pela 
imprensa, convidando os eleitores a dar o ~eu voto, declarando o 
dia, logar e hora da eleição e o numero dos nomes que o eleitor 
deve incluir em sua cedula. (Lei n. 35, art. 39, § 2°.) 

Art. 13. O resultado da eleição das mesas será immediata
mente publicado e notificado por carta aos mesarios eleitos, 
tanto effectivos como supplentes. 

Art. 14. O presidente da commissão municipal fará em tempo 
extrahir cópias authenticas do alistamento das secções, segundo a 
divisão feita, para serem remettidas ao presidente das respe
ctivas mesas no dia immediato ao da sua eleição. 

Outrosim fará remetter ao presidente da mesa os livros, urnas 
e mais objectos necessõtrios á eleição. 

Paragrapho unico. A remessa da.quellas cópias será feita pelo 
Correio sob registro, ou por omcialde justiça, cumprindo àquelle 
a quem for entregue aecusar o recebimento. (Lei n. 35, art. 41.) 

Art. 15. Quando, até oito dias antes da eleição, o presidente 
da mesa não tiver recebido a cópla do alistamento referente à 
sua secção, poderá qualquer dos membros della requisital-a do 
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secretario dfc. governo municipal, que, sob pena de responsabi
lillade, satis rá immediatamente a requisição. (Lei n. 35, art. 42.) 

Art. 16. O presidente da mesa eleitoral providenciará sobre 
o mais que faltar e mandará,; por um eleitor, que lhe servirá de 
secretario, lavrar os competentes termos de aiJertura e de en
cerramento, em livros que serão numerados e rubricados pelo 
me~mo p1·e~idente quando taes livros não forem fornecidos, de
vendo tudo constar da respectiva acta. 

Art. l7. Os membros 1\as mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia 
da eleiç·ão ús g hot\ts da manhã, no Jogar designado, e elegendo, 
á pluralidade de votos, o ~e1t presidente c S8cretario, :tquelle 
designará •l•J entre os demais membros os que devem fazer a 
chamada dos eleitores, receber as listas e examinar os titulos, 
lavrando o secretario immc1li<\t::m0nte :t acta em livro proprio, 
aberto, numerado, rubricado e cncf'rrado pelo presidente do 
govllrno mnnicip:tl. 

A eleição começará e terminarú. no mesmo uia. 
§ I." Proceder-so-h<L à eleição sempre que comparecerem tres 

membros dos que compocm a mesa, sej<1.m estes efl'ectivos ou 
supplentes. 

Si até á occasião de proce<ler-s~ á apllt'açãc> nt'io tiverem com
parecido mais dous mesarios, convidará a mesa um ou dons dos 
eleitorl'ls presentes, afim de occupar o logar ou logares vagos. 

§ 2. o Não se podendo realis:u· a organisação da mesa eleitora! 
a tó ús lü ho!'ns do dia, não terá Jogar a eleição. 

§:Lo lnstallada a mesa, terá começo a ch:llnada dos eleitores 
pela ordem em que e,;tiveecm na re.;pectivtt cópht do alista
mento. 

A !'alta dessa~~'cópia de alistamento, porém, não impedil'á o 
rewbimento das cedulas dos eleitores que comparecerem e exhi
birPm l'S seus titulos devidamente logalisados. 

§ 4." O eleitor ni'ío po,lera ser :.tdmittido a votar sem apre~ 
sentar o seu titulo, não podendo, em ca,:o algum, exhibülo este, 
sm·-Ihu recusado o vr1to, IW!Il tomado em separado, CXI'epção dos 
casos previstos 110 § t:~, n. I, 1lc~te artig'O. 

No di:~ da eleição, si nenhum do~ mosal'ios houver ainda rece
bido a C11pi:t do alistamento, a eleição se re:tlisará, fazendo-se a 
chamada por qualiJUer cópia, quo Sl'l\1. poster·iormente authenti
cada, 011 mesmo, na t~tlta de cc1pia, se procedet·á à eleiçi\o sem 
chamada, sendo aclmittidos ft votar to, lo~ os eleitores que se 
apresentarem munidos de seu,; ti tu los. 

§ 5. 0 O recinto em que estiver a mes;t eleitoml será separado 
do resto da sala por u:n gradil, proximo daquella, par·a que seja 
po;;sivel aos eleitores presentes tlscalisarem de fóra do recinto 
todo o proces~o eleitoral; dentro do l't!Cinto ejunt•J aos rnmmri.os 
estar:\ o os fiscaes dos caudida tos. 

§ 6. 0 A eleição serit por escrutinio secreto. A urna se con
sel'\'arú rcchada á elm v e, emq uanto dnt•at• •~ votação. 

§ 7. 0 :\S cedulas que tivct'.•m nomes em nlllnero infe!'ior ao 
qne deverem conter serão, não obstante, apunulas. 

Das fJUe contiverem numer·o superior setão desprezallos os 
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nomos excedentes, guardada a or,lem em que os mesmos esti
verem collocados. 

§ 8.• Antes da chamada, a urna será aberta e mostrada ao 
eleitorado, part\ que verifique estar vasia. 

§ 9. o O eleitor, log-o que tenha depositado na urna duas ce
dulas em involncros distinctos, uma pal'a deputados e outra para 
s·mador, assiguará o livro de presença, aberto, numerado, rubri
cado e encen:vlo pelo presidente ria commissão municipal. 

§ 10. Ter·mimvb a chamadn, o presidente fará lavra!' um termo 
de encenamcnto em Heguida á as,;ignntura do ultimo eleitor, uo 
qual será declarado o numero dos que houverem votado. 

§ ll. O eleitor qne comparecer uepois de terminada a chamada 
e antes de com,çar-se a lavrar o termo de encerramento no livro 
de presença, será arlmittido a votar. 

Nessa occnsião votarão os mesarios que não tivet•em seus nomes 
incluídos na lista da chamada, por acharem-se alistados em outra 
secçã.o. 

§ 12. Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, 
passar-se-ha a apumção pelo modo seguinte : aberta a urna pelo 
presidente, contará este as cedulas recebidas, e depois de annuu
ciar o numero dellas, as emmaçar:'1, recolhendo-as, logo após, :i. 
dita uena. Em seguida, o escrutador, que assentar-se a direita do 
presiuente, tir·arit da urna uma cednla, dcsdobral-a-ha, lendo-a 
e pass:mdo-a ao pi·esi,Iente, que, depois de lei-v, passai-a-ba ao 
outro escrutador ú sua esque!'tla, o qual a lerá em voz alta, 
sendo pelos outros mesarios, como secretarigs, tomada a apura
ção, fazendo em vot: alta a addição dos votos que tocarem aos 
rwmes que se forr•m lendo. 

!'I 13. Embora não se ache fechada por todos os lados alguma 
cednla, seri1, não oiJstrrnte, a!Juraua. 

l. Serão apur>~tlas em separe~ do as cerlnlas que contiverem 
alteração por falta, augmento ou suppress1í.o de sobrenome ou 
appcllido do chladão votado, ainda que se refira visivelmente a 
individuo determinado. 

li. Não serão aptm1d:1s as cedulas : 
ai quando contiverem nome riscado ou snhstituido; declaração 

coutrarin. á do rotulo; ou quando não houver intlica~·ão no in
volncro; 

b) quando so encontrar mais de uma dentro de um só invo
lucro, quer sejam escriptas em papeis separados, quer uma de lias 
no propdo involncro. 

As cedulas e involucro a que se referem os ns. I e li deste 
paragrapho, devidamente ruhricndos pelr> presidente da mesa, 
serão remettidos ao poder competente com as respectivas :Jctas. 

§ 14. Terminada n apuração das cedulns, o presidente fará 
escrever em resumo o resulta,lo da eleição, designando-se os 
nomes dos cidadãos votados e o numero de votos, em tantos 
exemplares quantos forem os rnesnrios e os tiscnes, os quaes serão 
ruln·icados pelos lllf'Sarios e fiscaes, entz·ogando-se um exemplar 
a cada um. 

§ 15. O prGsiuente, em seguida, proclamará o resultado da 
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commissão municipal, o que r,m1 publico po1· erlital, com antece
dencia tle dez .lias, pelo menos ; 

c) a transcripção d<t acta deverá ser assigm1.1h\ pelos membros 
da mesa, fiscaes e eleitores presentes que o quizerem. 

§ 21. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes poderão 
offerecer protestos por escripto, relativamente ao processo da 
eleição, passanrlo-se recibo ao protest'1nte. 

Esses protestos serão rubricados pela mesa que, contra-protes
tando ou não, ,tppensal-os-ha it cópia da acta, que será remeti ida 
á junta apuradora. 

§ 22. A mesa farà. extrahir quatro cópias da acta e das assigna
turas dos eleito!'es no livro de presença, as qnaes, rle~oi~ de assi
gnadas pelos mesarios e concertarl<~S por tahellião ou qualrpwr 
serventu:trio de justiça ou escrivão ad hoc, serão envüvhs ao 
secretario lh Camara dos Deputarlos, ao do S\ln:tdo, c aos pre
sidentes das j nu tas apuradoras. 

§ 23. A me~:t funccionarit sob a direcção do presidente, a 
qnem cumpre, de accordo com os me;;arios, t'·•sol vet• as r]nestões 
que HO sn:;citarem; regular a policia no recinto ria a,;~e nhlea, 
fazenrlo retil'ar os qne per·turlHrem a ordem, pt·encler os que 
commetterem crime, lavrai' o r·~Sper.tivo anto, remottcndo im
medbtamente com o auto o ddiuqnente á autoridade compe
tente. 

Não sel'ã.o permittidas aos mesal'ios discussões pt·o!ong-:Lths. 
§ 2-L A snhstituiçào dos mesarios qne faltarem t'at·-se-h<L ÍIHie

pendente de aviso ou cJmmunicação dos imp •di· los. de,;de que 
constai' ao3 substitutos a falht rle qu:t\r]uer membro etftJctivo. Na 
falta rios supplentes os membros presentes nomear,t,o quem os 
substitua do entre os eleitores da secção. 

§ 25. A eleição e apuração niTo deverão ser intcrrompirhq ;;oh 
qnalquer pretexto. 

§ 26. E' exp!'essamélnto p~·ohihi•la a presença rle força lluhliea 
t!entr·o do editieio em qno se proceder· á eloi.;iio o em ,;u,,;; 'imrtw
diações, sob qnalqn:tr fundamento, ainrla mesmo á r·or]ni,;i~·ii.o rh 
mP-sa, para manter a ordem. 

§ 27. Si a mesa não acceitat• os pl'Otestos de CJue trata o § 21, 
poderão estes set· lavl'ados no livro rle notas do ttbellião, dentr·o 
ele 24 horas a pós a e leiçóio. 

§ 28. Os livros e mais papeis concern•?ntes à eleição devem ser 
remettidos, no prazo de dez dias, ao presi•lente rlo g-overno mnni
cip:~l, afim_ 1\e serem recolhidos ao archi v o da 1\limicipalidade. 
(Let. n. 3;J, art. 43.) 

Al't. 18. O presidente do governo municipal fornecera. torlos 
os !ivros necessarios para as eleiçõe>, cot·ron•lo p"r f1onta rir~ 
Untiío as despezas, qu:~ com elles o mais a pt'estn:; sr> fizer·. (Lei 
n. ~5, art. !H . ) 

At·t. 1\l. A,; mn:n~ eleitor •es toem c•unp ·tcnci-t rnt•a h vr·:u· 
nulorle 1J.t:r;~nte <l•'lieto eontea o ··id<t.rl:ll) •t·rr~ votar-, on t.•Jtht• 
fazcl-o eom titnlo qu' não lhe p:,J'tr~aç.\, n par.L ;tpprcl!cnrlrJr 
o titulo snspeito; <levando livt•ar-so s·.Jito, indcpen,Je:,temonte 
de fiança, o delinquente, logo que estiver lavrado o auto, quo 

PnUer E'xeeutivo 1803 10 
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eleição pela lista de apuração, procedendo a qualquer verificação, 
si alguma reclamação for apresentada por mesario, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acta no livro proprio, a qual será assi-
gnada pelos mesarios, fiscaes e eleitores que o quizerem. , 

§ 16. Os candidatos que disputarem a eleição poderão nomear 
cada um o seu fiscal, que tomará assento na mesa eleitoral, e 
tera direito de exigir da mesma, concluída a apuração e antes de 
lavrar-se a acta dos trabalhos, um boletim assiguado pelos me
sarios, contendo os nomes dos candidatos, os votos recebidos e o 
numero de eleitores que tiverem comparecido á eleição. 

Estes boletins, com as firmas dos mesarios reconhecidas por 
notario publico, poderão ser apresentados na apuração geral da 
eleição, para substituir a acta. 

A Mmeação do fiscal será feita em officio dirigido á mesa, e 
assignado pelos candidatos ou seus procuradores, devendo ser 
entregue no acto da installação da mesa. 

§ 17. Sempre que um grupo de trinta eleitores, pelo menos, 
da secção indicar á mesa, em documento assignado, o nome de 
qualquer eleitor para fiscal da eleiçiio,deverá este ser admittido na 
mesa, gosando dos direitos conferidos aos fiscaes •los candidatos. 

§ 18. Na acta da eleição deverão ser transcriptos os nomes dos 
cidadãos votados, com o numero de votos que obtiver cada um, 
sendo escriptos estes em ordem numerica. 

Da mesma acta constará: 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero dos eleitores que não tiverem comparecido; 
c) o numero de cedulas recebidas e apuradas promiscuamente, 

para cada eleição; 
d) o numero das recebidas e apuradas em separado, com decla

ração dos motivos, os nomes dos votados e os dos eleitores que 
dellas forem portadores; 

e) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, decla
rando-se o mo ti v o. 

f) os nomes dos cidadãos que assignarcm no livro de presença 
pelos eleitores que o não puderem fazer; 

g) todas as occurrencias que se derem no proeesso da eleição. 
§ 19. Qualquer dos mesarios podera assiguar-se- vencido

na acta, dando os motivos ; no caso de não querer a maioria da 
mesa, assignal-a, deverão fazel-o os demais mesarios e os fiscaes, 
que convidarão para isso os eleitores que o quizerem .. 

§ 20. Cada fiscal tora o direito de tirar copia da acta, subscre
vendo-a o presidente e os mesarios. 

Finda a eleição e lavrada a acta, serà esta immediatamente 
transcripta no livro de notas do tabellião ou outro qualquer set'
ventuario de justiça ou escrivão ad hoc nomeado pela mesa, o 
qual dara certidão a quem a pedir. 

a) a transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro 
especial, aberto pelo presidente da commissão seccional e rubri
C<'tdo por um dos membros da miuol'ia; 

b) a distribuição dos tabelliães e serventuarios de justi(,:a para 
servirem nas commissões seccionaes incumbe ao presidente da 
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sot'á rem~ttido, com ns provag do crime, it autoridade compe· 
tento. (L in. 33, art. 65.) 

Art. :! • Trinta dias depois elo linda a eleição, reunidos, na sala 
das sessões do governo mubicipal nas capitaes dos Estados, para 
a :qnu·ação da eleiçiio de senador, e nas sédcs das circumscripções 
d<'itoraes para a do depntados, bem como na do governo muni
cipal do Distt·icto Federal para ambas as apur·ações, o presidente 
do m••,.;nro govcr·no. os cinco nwmhr·os mais votado:> e os cinco 
i lllllll'' li :tos no mniH>~ vot:ldo. JH'OC• ·du!'-sc-ha ú apnr·:u;iio gor•a l 
fi'ló \'I)[(IS 1J,~ l''ld:t lllll:t. d:1~ ld8i<,'I-JQ'i. 

;':\ t.o () tlia, log:u· c !ro1·:t par';t a apuração ser;io pelo •lito pro
sitt.~nln "llllll!ICiado,.; peh inrpren;::; o po!' edital alli:wdo na pol'ta 
do colitir~io da 1\lnnicipalid:Ht.~, eom antecedencia de tres <lias, 
pelo llle>nos. sr>ndo convid:utos todo~ os que t!Dvem tomar parte 
neste trabalho. 
~ .!."A apuração •leverá terminar dentro de 20 dias ela data do 

éOlll<'~·o dos tralmJhos: c fe ru·it pela~ anthenticas reccbidns c 
pd:1~ crrtir.lões CJUC l'orem apre~ent;1das por qnatqner eleitor, 
•lo~dn qne nnnhuma •luvi•b offerccerem, tavranrlo-se, di;~ria
lll!)lttn, nma neta, em que se f;lrit a exposiçã0 resmuida do h·a
h:lllro do dia, ,[,)sigrwndo-sc o totnl da vo!Hç:io de cada cidadão. 

!':\::."As scs,:ües •la .Jnnt:1. 11[>l!J'adoraserãopnhlicas e oscteitorcs 
qnn comp 'recr~rcm c os li~c~cs. r·m fJllalfJllCL' numero, qne forem 
fPI·aut•· l'llas :tpt·co;cnLido-; p()los callllillatos, potlerão :~ssi:;-nm· a,; 
;11't;1._,. 

:~ l." lnst;iltnda '' .Jnnta, o ]•r••;;id!!nlc fará nhrir o~ ollkins re
c••hidPS, <', nrandando conta!' m; :~uth•)llticas, desig-n:trit 11m llos 
lll"Tllill'o~ para proceder· ú. tdtnra I) dividirit por lettras entre os 
domais o~ nonJ•)S dos cid:nliios votado~. Jl"ra qw~, com tc•da a rc
;..:·uJ::rida•le, se proceda it apnrnc:iio, IJ'!C ~er·:i. fcJitacm voz t;lta. 

~ !í."· :'l'io ;,:e rcali,;:~wlo a renni:lo da .Jnntn. no dia. m:ll'c:Hio, o 
Jl!'•;o.;i·lente de~ig-narú o dia in11n•• liato, t'azend•' publico pot• edital, 
'i•t•• >-I!IIIJ'I'•· '"'I'Ú t•nl·iit·~d,, 11:1 illiJ!l'"ll":l, ,._xhtindo cst:1. 

<i;,;," ,\' .lu•JLt apill':td!ll'ol c:tiiCJ ,c<illl!'llte sornm·tr o~ Yotos C·m
;.;t:t:ilo~ ·I;<:; a<:tlll'lllir:l~, rlmondn, to laYÍ<l, 111onc'onar· 11:1 acta 
qll'<lqn•;r· d!l\·iol;t qn•) l;·nh:t sol<!'l) "· nrg:mi~ar;iio de :dc:·nnl:i nws:•. 
do S<'•'<::io ••leitura I, hem l'oll!O, ''Xl'l'<)o.;-:anron t.o, u~ 'ol··~ uiJ! i·lo,; 
pnlo.~ t'illldid ~los n.}~s:t :-;('('l,·ãn~ 

1 llttn1~illl, do\-et·ão ,;,;r· declal':lllu,; n:t :1cta, a l•;lll do toda,; as 
nc·nnerJcias, os motiV<'S pr?lo~ CJU:w,; :t .Tnnt:t (()!' l<'vada a :q>nl·:u· 
os 'nt"s toliJado . .; e111 s••p:u·,Hlo JHd;Js rne~:ls secciona.-•s. 

;':\ 7." Em r·a:~P •lc d11plie:~tn, den~t·it" .Tnnf.rt aplll'al' ~úmcntn os 
\·"tos •lado-: n;:. olc·i•;ii" q11o tin'l' :;ido f'eita nolngat• !'1'•)\-i:tllll'!lle 
,J,•:ilé:'ll:tdn. 

>-: ~~.'' T••t'llli<lilfl:i. :> :q1111':11;iio, ;:.·•r.lo pnhliearlos os IIOI!H::i dos 
e:.J.,J;i"s vr•t:Hin>', 11:1. l•l'<l•·•n llllllll'l'Íf':t dos \'otos rceoJ.idos, n la
'"~' 1 d:L :.t ~:c•.t:1~ 0111 qnn ~:~~ n!ntH•.ion:lt á, Plll J~e;-;nnlo, todo o 
f"<ll,·i!Jro •h. :!Jllli'Jl,':l•.>. :IS l'!'J>l'!'S"lli:l<"iJ')S, l'l'l'l:II!I:H,'ii",; OI! pr(l-
1 .. ,,., '11! • lnl'•''ll :<Jli':•·;·•IJL·td"; l"'l':lltto :t .fnt!la "" l""'anl<• as 
111'~'-i:IS ~.;,·.('('•••!!•Jr•~·. I "l'l rlr· .. ~·q';)•:.!n ,1,·-: Htllti\'(h: ('!ll '!"'--' ..:n rnn
d'•J'('I:J. 
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§ 9.0 Da acta geral da apuração de quacsquer eleições serão 
extrahi•las as cópias necessarias, as quaes, depois de nssi
gn:Jdas pela Junta apuradora, serão rernettidas : uma ao mi
nistro do interior, tratando-se de eleição do Districto Federal, 
on ao governador, nos Estados ; uma á secretaria da Camara ou 
1\o Semt•lo, c nma a cada nm dos eleitos, para lhe servir ele 
oliplomn. 

E~~as cópias porlf'rão ser impr.,ssas, clc\"cndo, torhni~, ser con
certa<lns e as~ignadas pelos memiJros •la .I unta. (Lei n. :l5, at·t. 41.) 

Art. 21. A pluralidade relath·a dos votos decidirú da eki<:ão; 
no C:lSO de empat,,, consi•lerar-so-ha elPito o mais velho. ( Lei 
n. ;r:;, art. 45.) 

Art. 2·!. Os rcrJucrimentos e documentos para tln-; Plcitoracs 
s:to isentos de sello o •lc qnaesquer direitos o gratuito o roconlw
cimento da firma. (Lei n. :35, art. S6.) 

Art. 23. O trabalho el.citoralj•l'Cfc>re a. qualquer scrriço publico, 
Setlllo con~iderado feriado o dia das eleições. 

Capital Federal, I do sete mirro de Hl\1:3.- Fer11ando Loúo. 

D i~CH.ETO N. l:í·13 - !Jl< I IJ8 SETE~IHIW llE IS!J:: 

.\ln·e:i. \"l't'lJ.'l. -E\'I•Jiln:t~"s- do 0/'l.':tHwnto d:t r]PSJ'•'7.:1. d1l ..\Iinist··rin da F:lZI'tJ.J:J, 

ll!l ~·n•'t'I'Hh• 1':'\.•'l'r'ir·i•l, 11'11 ('l'r•dito ~lll'Ph'liH'llLlt' dn d.PZ r'ollL'IS dr• J"l~is 

(lO:riOil$000) p:lr:t :tltXili:u· rt realis:lç;ln d1. expnsir::J'.•• <lP tr~b:dhn~ jm·i·li~·os 

'illn :t .\s-.;,H•i:rrJln ti••un·niua.d3 <' Tn:..;Lltntn da O:dr~lll dns .\•h'oi:.,!:Plo)S l:t·:l

zil··iJ•ns ·~ pt'•·:~·ttrl'· t'··:di...:at• nn e<~JTP!Ifl' :lllll•l. 

O Vice-Presidente •h H.epnhlir:l !los Est:1.1los Cnidos do Brazil, 
usando da antori~:lÇit·.• enucedida !lO par::grapllo tmirn do art. i" 
do decreto lcgi,;lativo n. 14V C, de~\) de jnllln proximo lindo, 
resolvP abrir ú verba- Eventnaes- do orç:llllcnto da <lEspcza do 
1\linistedo •la Fazenda, no corTe li te exerci cio, um credito :;upple
ment:ll' de do.~ contos de reis ( IO:OOLI$000), pnrn auxilinr a rea
lisn•.:ilo da exposi('iio •lc trabalhos .i nridicos, que a Associação de
nonlin:Hla « lnstitnto da Ordem rios ,\dvo~ados Brazileir"s ,, 
)ll'etewlo re;ll i;.;a t' uu !'Ot"l'ente anno. ,, 

O Ministro c St;crolal"io dos Negocio:; rl<~ Fazewla as~im o i"a(,'a 
executar. 

Capital Fl'dernl, I l!c setembro do 1:';\':l, :Jo tla Itqmhlicn. 

FLOHIAXO PEIXOTo. 
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DECRETO N. 15H A (•)- DE 4 DE SETE!IIBRO DE 1893 

Cl'6\ u·n regim:mto de cavnlla.l'ia. de gurt.L'Ib.s na.cion1.es na c·)uUtrca. de Gn.rarú, 

no Estado de Sergipe. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos llO Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Ga.rarú, no Estado 
de Sergipe, um regimento de CiW<~lln.ria de guat·das naciouaes, 
com qu~tro Bsquadrõ 3S c a de~i:;n·tção de 1 o, e que org,tniS•tr-sr~-ha 
com os u \rd.ts des;e serviço qualificados na referida comarc~~; 
revoga ttS as disposições em contrario. 

Capital Federal, 4 de setembt•o de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1544 B -DE 4 DE SETEMBRO DE 1893 

Bteva. á categoria. de batalhão a 2• secção de batalhão da reserva da 
Guarda Nacional da comarca de Jap:1ratuha, no Estado de Sergipe. 

O Vice-Prec~idente da Republic t dos Esb·los Unido3 r lo Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica elevv.da á categoria. de b:üalhão, com 
qua.tro companlths e a designação de 10•, a 2a secção de bata
lhão da reserva. da Guarda Ncwional da comarca de Japaratuba, 
no Estado de Sergipe, o qu<tl sera organisado com os gu trdas 
qualificados na referida comat•ca; revog<trlas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 4 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

l•) Com o n. 1'j'o4 não houn• acto. 
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DECRETO N. 1544 C-DB 4 DE SETEMBRO DE 1893 

Crea um regilllento de artilharia de campanha de guardas nacionaes na 
comarca de Tijucas, no Estado de Santa Catharina. 

O Vice-Presidente dtt Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica crearlo na comarca de Tijucas, no Estado 
de Snnta Cnthnrinll, um regimento de artilharia de campanha 
de guardas nacionaes, com quatro baterias e a designação de 4•, 
o qual se comporá. dos guardas qualificados no districto de 
Nova Trento; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 4 de setembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1545-DE 16 DE SETEMBRO DE 1893 

Eleva a 7$123 diarios o~ vencimentos dos patrões de lanchas do Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republica dJs Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação que lhe foi conferida no art. :::• da lei 
u. 40, de 2 de fevereiro do anno pa~sado, resolvo : 

Art. I.• Ficam elevados a 7$123 diarios os vencimentos dos 
patrões de lanchas do Arsenal de Marinha desta Capital, de ac
cordo com os fixados para os patrões de 2• classe do Arsenal de 
Guerra, na tabella annexa ao decreto de 28 de julho do corrente 
anno. 

Art. 2.• Semelhantes vencimentos devem ser pagos desde a 
data em que começou a ter execução no Ministerio da Guerra a 
referida tabella. 

Art. 3.• Rr;vogam-se as disposições em contrario. 
O Contra-Almirante Felippe Firmino Rodrigues Chaves, Mi

nistro de Estado dos Negocios da Marinha, assim faça executar. 
Capital Federal, 16 de setembro de 1893, 5<> da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Firmino Chaves. 
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~ECrETO N. 1546- D" 18 DE SETEMBRO DE 1893 

~\ppro\·a o t't>p:ulnm~nt., ~~~na. a Escola 1le l\Hnag, 

O Vice-Presidente t.b Repu!Jlica do:; Estatlos Unirlns do Ht•azil, 
usando rla attrihuiç<lo que lhe (';wulta o n. 4 do art. :l" Lia lei 
n. :!6 do 30 de dezembro de 18\Jl, t·c~olve approvar pal'a a. Escola 
de Minas o regulamento que a este acompanha assig-nat!o pelo 
Ministro tle E,;tado O r. Fernando Lob '· 

Capital Fedet'<tl, 11) rle setembro de 18V3, 5° da RepulJ!ica. 

FI.OltlANO PEIXOTO. 

Fcnw111lu Lol;o, 

Hcgulamcnto a que se rcfurc o decreto n. 1516 
dei' ta data 

CAPITULO I 

DA ESCOL.\ E SEUS C'l'J1SOS 

Art. 1." A Escola do l\Iinas tem por tim preparat' engenheit•os 
pam a lavr;t das minas, para os estabelecimentos m•Jtallurgicos 
o par,~ os diversos ramo~ da en!.tonharia civil. 

Art. 2. 0 0:; curso.> rlesta Escola sii.o gratuitos. 
Art. 3." O ensino d;t Est~olct comprehenzk: um cur3o funrla

mentrtl e um cur:;o especial. 
Art. 4." O cut• . .;o fuwlamental é constitui do pelas seguintes 

cadeita:;, distribuit!as em tres au11os de e~tudos: 

1 a cadeira - arithmetica, algeht•a e geometria (revisão e 
complementos); tlteoria das derivadas. 

Trig-onometria rectilinca. e espherica. Geomett·ia analytica a 
duas dimensões: noções fundamentaes, linha recta e curvas tlo 
2° grão. 

2" eadeira- phy~ica: gl'U vhlaúe, hydro~tatica, calor c acus-
tica. Chimica: metal!oides. 

3a culei!·a.- geometr·ia descriptiva: !illha rect:t e planv. 
4" ca.•leir·a- noções Úll topo,"!Taphia. 
5' e:vlrlit•a - lJotanica gor·al. 
Trabalhos praticas de IJot:mica, physica e cltimic;t. 
Idem de topographia. 
Desenho do imitação e topographico - Epuras. 
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2° amw 

1 ~ cadeira- theoria geral das equações, resolução tlas equa
ções numericas. Analyse infinitesimal. Geometria analytica a 
duas e a tres dimensões. 

2"' cadeira- mecanica geral : elementos. 
:1~ c::vleit•a- topograpltia. 
4" cadeira- phy~ica : optica, olectricidrttle, mn[~IHJti~rno e 

meteot·olo~!'ia. Chirnica : metaes. 
5" cadeim- zoologia :::·era I. 
E puras. O lente ou o substituto da, catleim de gcJometria descri

ptivrt fará liç•1es dessa ma teria, relativas á resolu.;iio de problema; 
usuaes sobre as superticies estudadas em gootwJtt'ia elo!nentar. 

TraiJallws praticos de physica e chimica. 
Idem i•lem de zoologia c botanic,t. 
Idem idem de topographia. 

3"anno 

1~ cadeira- mecnnicrt geral. Estu<lo summal'io tios mecanis
mos e machina,s. 

2a cadeira- elementos de astronomia o p·eodesi:t. 
3" cadeira - geometria descriptiva : planos t:tngentos o 

intersecções de suporticies; perspectiva c sombras; pr0j<~cções 
cotadas. 

4" cadeira- chimica organic:t. 
Sa cadeira- zoologia o tJotanica systomlticus. 
E puras. 
Trabalhos praticos tlo chimica. 
Irlem idem de astt•oaomia, geodesia e topographia. 
Trabalhos pt·aticos e excursões tle zoologia e bot:tnica, .. 
ltevisões e rrt'güições, feitas pelo,; substitutos, das matet'ras qn<J 

fazem pat'te do concurso. 
Art. 5.• O curso especial é constituído pelas seguintes 

cadeiras, distribuídas em tres annos do estudo': 

1• anno 

la cadeira - mineralogia. 
2a cadeira- docimasia; physica e chimica intlustriaos. 
3" cadeira - lavra de minas ( l" parte ) . l\1''-tallm•gia 

(1"- parte). 
4a cadeira- stereotomia e madeiramrmto. 
5" cadeim- ltydrattlicrt e thermodynamica. 1\Iachinas. 
Trabalhos praticos de minet•alogia. 
l<lotn idem Ú<J tlocimasia. 
Excnrsõos tninaralogicas. 
Visitas a fabricas e a minas. 
Epuras e desenho de machinas. 
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f!O anno 

I" catlcii·a- geologia : phenomenos actuaes, petrographia; 
estnrlo rias jazirlas metallifet·as. 

2• cadeira - metallurgin. ('2a parte) e ln.vra de minas 
(2" parte). 

:l" e.Hbira - rcsistencia tios materiaes e estabilidade das con
stru,.Q(Ies ; estudo dos matet·ia<'S e processos gerao:; de con.stru
c~·i'io. Cor.,;IJ•ucçfio de lll"lChina!". 

4• cadeira - estradas de ti!rro e de rodagem.· 
O lente ou substituto de topog-raphia fará liçõr~s de topographia 

snhterr;mea e dirigirá os trabalhes praticos correspondentes. 
Tt•alm lhos pmticos de geolog-ia. 
l'rojcctos de metallm·gia e de machinas. 
Excursões geologica3. 
Vbitas ú. minas, usinas e offieinas. 
Desenhos de machiPas. 

:lo "nno 

I a cadeirn - geologia : descrip('ãO dos terrenos e dos princi
paes fosscis que os caracterisam. 

2• cadeira - pontes e via duetos. 
3a cadeir·t - almstecimento de agnas, esgotos, navegação 

intct'Í<l!', portos de mar e h,rdranlica agricola. 
4• radcir:; - legi~lação rle tcnns e de minas. Economia 

política, dir,~ito administrativo, estatística. 
5" c:1deira - architectura. 
TraLallws pratico~ de geologia e excursões geologicas -

Desenh•> de nrchitectura - Projectos de lavra de minas e metal
Im·gia, estrad~1s de ferro, pontes e viaductos e architectura
Visitas a miuas e usinas, estradas de fel'l'o, pontes e viaductos 
e olu·as hydmulicas. 

CAPITULO H 

DO PESSO.\ L !JOCEXTE 

Art. G. o O pessoal docente comprle-se ,Je : 
Um lente de mineralogia e geologia. 
Um lente de metallurgh e lavra de minns. 
t;m lente de hydran!ic;t e tltermo-dynamica ; machinas; abas

tecimento de aguas, esgotos, navegação inte!'ior, portos de mar 
e hyrlraulica agrícola. 

Cm lenh de resistencia dos matcriao:o;, e~tabilirlarle das con
strn<·~·õL~S, materbes e pt•ocessos geraes rle con~trucção ; con
strucçiio de T•mchinas e architectura. 

Um lente de estradas tle ferro e de rodagem, pontes e vh
rluctos. 
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Um lente de chimica organica, docimasia, chimica e physica 
industriaes. 

Um leute de geometria clescriptiva, stcreotornht e madei
ramento. 

Um lente de leg-islação do terras e de minas, economia política, 
direito administrativo e estatística. 

Um lente tlc arithmetica, nlgebrn e geometria c noções de geo· 
metria analytica. 

Um lente de throria geral das !'fJU:1Çõ<'s, resolução dns ertna-
ções numerícas. an:tlyse intiniteEimnl e grometda analytica. 

Um lente tle elementos de mecanir>a e de mecnnica geral. 
Um lente de topogra phia, elementos tle astronmrJa e georlosia. 
Um lente t!e phy:sica e chinüca inorg:,nica. 
11m lente de zoologia e botanica. 
Um lente substituto de mineralogia, geologia, zoologia e bota

nica (I• secção). 
Um lente snb:stituto de metal! urgi[), lavr:t de minas, economia 

política, direito administrativo, estatística, legislação de terras 
e de minns (2" secção). 

Um lente suh:,tituto de mecanica e machinas (3" secção). 
Um lente substituto de est!'ad:!S de ferro e de rodagem, pontes 

e viaductos, re~btcnci:t rios materi:res, }ll'ocessos gemes de 
construcçiio, constrncção de Jll:lchinas e architectnra (4" secção). 

Um lente ~ubstituto de physica e chituica, tlocimas!a, physic<t 
e chimic:t ietlustl'ine~ (5" secc;-ão). 

Um lente substituto de geometria doscriptiva, stereotomia e 
marleirarnento, topographia, elementos de astrorwmia e g •o,Jc;;ia 
(Ga. secçiio). 

Cm lente snhstitnto de arithmetica, algebra, geometria, tri
gonometria, nnalyse infinitesimal e geometria analytica ("ia 
~ecção). 

Um profllssor de desenho de imitação, topographico o de 
machinas. 

Ar·t. 7. o As nomeações para os logHres do magisterio serão 
feitas por d''creto, mediante concurso, guardadas as disposições 
do capitulo m. 

Art. 8. o Os lentes cathedrnticos f'ão obrigados: 
to, a reger suas cadeiras confom:e o huÍ':n·io e programmas 

adaptados; 
2", a redigir no tim de cada anno lectivo e apresentar a con

gregação o,; programmas dos cur~os que lhes incumbem; 
3", a dirigir ns diversos trabalhos relativos ils suas cadeiras, 

as excursões seientiticas, que poderão ser feitas durante as 
ferias, e desempenhar ontras commissões, relativas ao serviço da 
escola, para as quaes tenham reconheeirla competencia, a juizo 
da congregaçiio. 

Art. 9. 0 Os lPntes sub<titutos são ohri!!::vlos: 
Jo, a snb~tituir' n;,; lr!nte:; das snas SCL't;Õt$ em sens Ílll)it'tli

numtos; 
2", a repetir as mate rias das suas secções, q a e forem desigrw.das 

pela congrrgação, conforme indicação do lento respectivo; 
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:lo, a auxiliar os lentes nas excursões scientificas dos alumnos, 
ou dirigil-as, si forem p>tra isso designados ; 

4·', n,_ liscalbítl' os tmll tlho-; pratico~ e desenhos dos alumnos, 
conformo as indicar;u~s tios lentes; 

5°, a cxe,•tltar·, c.•m o >tuxili•• dos empregado::; soh suas ordens, 
as JH'Cpar·açoü<_•,; e dcrllon:,tr:t<;i!·•-; fJIIC o lentp, julgar necessadas; 

(j·•, a vela r peh cous,~n-:ll;;"io e l1n;1 ortlem dos la boratorios c 
rnll<!eÇlí>?--;, c a lot'l!lill' no nlliuw ll!HZ de ca•la armo lectivo o cat:t
logo ,[," tod.1s os app:ti'Hlii03, in~tt'llmeutn,;, readivo,; e amostea::;, 
SC!ld<J <lllXiJj,,<Jo.-; [<Cllll'U!hCl'V<ldtJ!' . 

• \t·t. 10. Os snhstitnto,; erbinarão uma das ma terias d !S ca
deit·.ls das secçü:•s a rpH· pi?rtencer••uJ, r1uando isto for convenicnto 
J<<tl':L n ••nsino, a juizu da cnn,;mgaÇ"ão e sol! propo,;!a dos lentes • 

. \ rt. I!. O professot• :ln de~en!tn •.leve dirig-ir os tt·abalhos rlo 
d·N~ulto de imitação e topograpltic•>, os rle croquis e tlcsenho 
•le tnac!tinas, c auxili:•r o substituto tia Ü" secção nos tr·abalhos 
pratko~. 

CAPITULO III 

1>0 CONC'URSO P.\HA o,; CAlWOS DO MAGISTElUO 

At't. J-2. A c<Jmmi~são .t .... concur~o. rpw scrit presidida pelo 
rli!'ectol', se c<•mpor·à de tll<lo~ ,·;; lentes elrectivo:; o con!t'aetados, 
q uanolo o log;ll' pe!'tencee ao cttt·:-:o fuu<!amental, e dos leu te:; 
efJ'edÍ \'OS C t;Olltt•:tctwloi', Cll_ill~ di J>[UBHI:i CCl!'l'ü.)jHin<[H'Cill Ú JtaJJi
Jj!;tç:tO na:; mntcrias do e<Jn<.:llt':'", <Jn•nd•J o log:~r pertencer t~o 
cur.-;<J o?Sp<;<:i:lf. , 

.\rt. 1:-L ,\ conf~Tcga;ão •letonninarú o diu, em quo deve co
meçai' ll CO!lCill'SO • 

. \t't. 1-l. A:> prova~ pat':c o.· luo:m·c:; do lentes catlwdmticos 
com;btil'iio em : 

I •, uma dissertaç:io e.;cl'ipta ; 
2", uma prelecção oral sol•re ponto tirado ~~ sorte com 2-!lloras 

de aut<)Cerlencia; 
:>•, unn prova pratica, salvo qnanto á cadoit·a de legislação 

de terras e de minas, direito administeativo, economia politica 
c estatistica; ; 

4'', uma prova oml •lo improviso; 
'i", utna arguição pela couHuis~ão • ,:GtiHinadora . 

. \rt. IS .. \,; tn·ova~ p:11'a o,; J,,Q'ares tle stih;;!ituto s0rão ns 
mc~mas qne p~tt•a os tln !IJlllü cathedr:ltico, CtJ!JJ CXCGJH:ito úa prov:t 
oral tlcJ illlfJJ'ovho, que não se!·a exigida, sendo a prova pratica 
a fJUC dcv,:r·i,t fazer nm dos lentes da respectiva secção, conlornw 
a S'Jrt~~ tlesi~ll~l r. 
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Art. lG. As provas para o logar de professot• de desenho con
sbtirão em : 

1 o, uma prelecção oral sobre um ponto tirado á sorte, eom 24 
ho!'as de antecedench, de geomett·ia descriptiva, stereotomia, 
Jll:tdeiramento ou topograpl!ia; 

:!", duas pr·ovao; pmtieas; 
:J'', UJU:t arguiçiio pela com missão oxaminar.lora. 
Art. 17. O ponto on pontns rle carla prova se1·ão cuJIIlllUIIS a 

torlos os can<lidatos e tir:u.los ;'t sorte i,c;o lll'ÍJueit•o in~cripto, on, 
Jto l'a;;o rio art. :!I, lltdo pt·imeiro de r.a.d:~ tnt•ma. 

Art. 18. ,\. di~)et·tl\çiio escripta vers:trá sobr·c um dos pontos 
que a commissão houver organisado uo mesnw dia, antes_ d:~ hc>t':• 
lixaria para começo da pt·ova. Taes pontos não exce.lerao a 20, 
e abraJt~er:io todas as materias do eusino cot·ros;ru!lllentcs ú ca
rlcira on lo~ar vago. 

Ptu'it as provas ele m1thematieas po,Jer-se-lta arldicionar á 
rgwstão tlteorica um problema concet·neute a et;las materia,;. 

os candidatos tei·ilo o e,; paço 1ls quatro ltor.ts p u·a a compo.>içiio; 
<L>ixarão em cada meia lolha de papel t!lllct pagina cnt lmtnco e 
uilo podo rã'• consultar notas nem livros. O papel para a prova 
~cr-Lhes-lta d:1r.lo na occasião, cmwenicntomente rniJJ•ieado. Os 
mcmbt•o-; da cotJJlltbsão julg-adora Jbealis:1râo o ii·abalho pel;t 
maneira que cniJ'e si combinarem. 

At·t. I!J. Carla pro r a osct•ipta será datnrla e [>.'isígnadn por seu 
antor e rubricada no verso de todas as 1'olltas pelos dctuais con
eut•retJtes e pelo presirlcute do acto, 

Si lwuvet· um s<i c,mdidato, a respectiva pmva, depois de 
d;~tada e assig-nnda por elle, será rubricaria uo V<Jrso de to< la-; as 
t'olltas pela COII!lllissão julgarlora. 

Fccltada c:vht nma rias composi•,,ões em enYoltorio bcrado, no 
qn:tl o autor escruve!'it o nome e cada um rios caudi,l:ttos, bem 
CoJno os memln•o3 da commissão, a rubrica, serão todas as provas 
con venientemcn te ~uar. !atlas. 

T<li'Jllinaào c~ I e ti'" hallto, a conuni:;são extr·altirit do pl'Og-ramnHI 
do ensino cot•J·u~pontl•JJ!Io ao lo::.tr vago, oxclnidrt a Jtt:ttot·i;t a 
quo pel'tencP o p;llllo sol'loado para a proYa o,;cripta, os pontos 
úostin:Hlos ú proi·~C<;iin or·al, em numero ni'ío superior a 20, e mar
cará a ltnt•a r)m qne, dous di:~s depoi~, ~e f'<tl'Ú e~ta pro·;a sobro 
ponto tirado {t sorte, com 24 !toras do an tccedencia. 

"\rt. 20. A pt·elecção ot'al será feita publicamente, tbndo-so a 
cada candidato o espaço de uma hora e rneb. 

Aos candid;'lto~ serão dados os apparelltos. rcactivos, fossci-;, 
minot';les e mais ohj<•cto:> necessarios ás experiencias ou demons
tmções que lhes p:tr<Jccrem utei; nprosentaJ', 

"\rt. 21. Si por c.11!St donulll<Jl'O dos,~:tnrli·lato~nãosepud''r•'lll 
•·oncluit• uo ttt<:~lll'• di:t :ts ]ll'O\':tS ot·,, .. ,, drvidir-..;P-hiio ;tqnr'll•·~ 
em tantas tnJ·nws qn.mtas J'orolll n•occ"~"r·ias. A divisil<J ~u t:rt·á 
]JOl' sorte no pt·irneiro dia em que se ltoll\'et'eJtJ de ell'ectllar as 
pl'ovas, e para cada turma se escolherão pontos, excluillo o <Jilll 
já tiver sido tirado. 
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Art. 22/. Nenhum candidato ouvira a exposição dos que o 
precnrlerelln no mesmo <lia, e, em sala reservada, os concnrrentes 
a~nat'rla!'i'io, pela or,Jem em quo se acharem insct'Ípto:;, a hora dlt 
exhihição de sua pro\·a. ' 

L\rt. 23. A prova pratica constara: 
I." Quanto á 1" ca<loiJ·a •lo 1 o anno, I" rio 2' anuo e I • do 3° 

anuo do curso especial, <la 1letci·minação especifica rle dez fosseis, 
UGZ rochas e sois minerans, para o rtne se concederão seis horas ; 

2." Quanto á :3" cruh~il'a dp I" anno e 2" do 2" anno do 
cm·sn espl'cia I, <la. re<l;~cçiio rh1 um esboço <le projecto sohre darlos 
t\ll'll• ·e ido~ pela conunis-;ão. para o que ,;o conce•Jei·fio sois horas; 

:;. " Quant11 á 4• ca•l~"ira do :3 • atlllO rio curso fnn<l:tmental e 2" 
do I" anno do cnro:o especial. ria analyse qualitativa de nma 
mistura 1lo rlon,; ~ae~, •lo en:;:tio de um minerin e 1le uma prepa
raçiio de chimic:t OI'ganic•t, pn•a "que S<) concedet'ão seis horas; 

4. 0 Quanto á 5• .:a de ira do I" nnno e 3" do 3" anuo do cur;;o 
espccia l, da soluçfio 1le nm problema concornente ús ma terias 
do I'PSpectivo ensino e 1le um esboço 1le projecto sobre tla<los for
necidos pela commissiin, para o flUO se concederão sete horas; 

5." Qtwnto á :l" cadeira •lo 2• nnno e 5a do :l" anno do curso 
especia t, da solução <le um probtr>ma :<obre rcsistencia e estnbi
lidatle 1li1S con~trncçõ,~s e <.lo um esl;oço de projecto rle archi
tortnl'a, pnra o qne se concederão sete horas; 

G." Quanto h 4" ca1leirn do 2" anno e 2a do 3• anno 1lo curso 
especial, da solução de um problema concernente ás materias do 
respr~ctivo en~ino o rle um e~hoço 1le pt'<•jecto, para o quo se ron
ccrlerão se to horfls; 

7." Quanto ;\ :l• ca•leira •lo I o an no, :3a 1lo 3" anno do curso fun
damental n -1" Llo 1° a1mo do curso e.,pecial, da execur;ão de uma 
epnril, para o qno se cnnce!lel'ão seis horas; 

8." Qnanto it 4" c:trlr>ira do I" n nno, ;)• rio 2" e 2" do 3" anno do 
CUI''O fnn<l:tmental, dn um tt·nlmlhn [l!'aticP, para o que se conce
del'iío oito horas, e •h rcsolnr;iío <b um problema, para o que so 
conce<lel'iío qnatro II()ras; 

0.'' Quanto á I" c:u!Pira rlo l" :tnno, la do 2• anuo, Ja 1lo 3° 
anno e 2• do 2'' anno do curso fumlanwntnl, da solução de um ou 
mais problemas conc•,,rnente,; :"ts m:lteria,; do respectivo enó'ino, 
p::tra o qn•3 ~e conce<lel'iío fJUatro horas; 

lO. Qnanto á 2• cadeira do I" :.nno e '1" do 2° armo rlo curso fun
damental, •lo uma cxperiencia. 1le physica. qne compi·elvmderá a 
veri11cação de uma lei ou a •letet·min:u;.1io de uma propriedade 
ph~·sica, de rlnas prcpqrnçõe~ de chimica e da annlyse rtn:llitativa 
1te nma mistura d,, dons s:te3 com o mesmo acido, para o que se 
conccilerãn sete hor~.s; 

11. Quanto á 5"' ca1leira r!o 1" anno. 5" do 2" armo e 5a do 3° 
anno do curso tnndanwntat, <le uma prepnra~·ão de zoologia e 
unia de hotanica, e d<t d•Jterminação especiílea de dons animaes e 
<lnas plantHs, pam o rpw S•~ concederão sete hor-as; 

L'. Quanto ao Iog-a r <ln profe,;sr.r l!e desenho, as duas provas 
pr<~tic:ts constariío : a primei:·a, de nm:t e(lura de geometria de
;:;crtptrva, o a segunda, de um desenho de imitaçito ou de um de-
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senho de machina, para cada uma das quaes se concederito quatro 
horas. 

Art. 24. No segundo dia util depois da prelecção oral compa
recerão os ca!ldidatos para a prova pt'<ttica, as 10 horas d:~ 
manhã. 

Antes se reunirá a commissão, afim de escolher os pontos, os 
quaes não serão menos de seis nem mais de doze. No caso <le 
duas provas praticas, a segund:t se fari~ no dia immediato áque!le 
em que ficou cone! ui da a primeira. 

Quando não se puder realisar eada proYa em um s<i dia por 
causa do numero dos candidatos, dividir-se-hão estes em tm·mas 
conforme o disposto no art. 2·1. 

A commissão julgadora inspeccionará o trabalho e o ortlenat·á 
reta mnlhor forma. 

Art. 25. No segundo dia util depois da pt'Ova pratica se fará 
a prova oral de improviso, que versarà sobre um dos pontos, que 
no maximo, em numero de 20, a commissão houver organisado 
no me;;mo dia antes da hora fixada par:t começo da prova, tendo 
em vista que se prestem a considerações gerae.; ácerca das 
mate rias a que se referem. O ponto serà tirado á sorte, com duas 
horas de antecedencia. 

Art. 2G. No caso de não se poderem concluir as provas no 
mesmo dia, obserntr-se-ha o pr·occsso indicado no ::trt. 21. 

Art. 27. Do ponto tirado pelo candidato inscripto em primeiro 
logar, os outros, que ficarão em sala reservada, só terão conhe
cimento, cada um por sua vez, duas horas antes da exhiiJição da 
prova. Durante este prazo, concedido ao can Jidato pn.ra a coor
denação das idéas, não poderi~ elle recorrera nenhum livro ou 
outro qualquer auxilio. 

Art. 28. No segundo rlia util, depois da prova oral de impl"O
viso, comparecerão os candit.latos ás 10 horas da manhã, alim de 
serem argnidos por membros da commissão examinadora. sobre 
assumptos dos pt·ogr·ammas de ensino correspondentes ao log.tr 
em cencurso. 

Os candidatos serão chamados na ordem das inscripções, e para 
cada um a argnição durará uma hora. 

Art. 29. No caso em que estas ultirn's provas não possam ser 
concluídas no mesmo dia, por c;msa do numero dos candidatos, 
observar-se-Ita o processo indicado no art. 21 . 

Art. 30. No primeiro dia util depois das provas de arguição 
se procederá publicamente, ás 10 horas da manhã, á leitura da 
dissertação escripta. Cada candidato lerá. sua prova sob a 
inspecção do que se lhe seguir na <J!'Ilem da inscripção, e o ultimo 
sob a do prinwit·o. Quando houver se·) nm, o presidente de~ignuri~ 
um dos membros da commissão afim de acompanhar a leitum ; 
em seguida se procedera ao julgamento do concurso na fórma 
do art. 109 e seguintes do Codigo de disposições communs ús 
instituições de ensino superior. 
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CAPITULO IV 

DA l\IA TRICUL.'I. 

.\rt. :n. A in~crip<;·ii'o dn m~tl'ienla eomoqcu·á ll" di:t ]:i d•J 
:tg·o~tn r· terminarú no din :li de• mo~l!lo moz. 

· l•'úra dcsS'\ épnca, ~.-,a congTr"~-;1r;··lo Jifl•l•)rit admittir á ma
trit·Pia ~~~ ecllldid:ttn~, rpt" :tllc·!-:':tl' ·::t moti1·o attrJndiYr•l, ante~ do 
<i<'COJTitlo~ f]llrlt'Cll t:t dias ll teb . 

. \rt. :::?. Pat';t ~cr adtnitfi·lo it matricula do l" anno do Clll'So 
l'und:tmcntal •lr•vr•rit o randirlato :tt•I'<'''Jillat' c:~amcs 1bs seg-uintes 
Jll:o teria~: portngnez, l'ra nce:-:, in;::;.IPz on :til emito, ltbtori:< g:ro
g-rapltia, cosmog-raphia, ltistori:t. ·lo lkazil, mathematieas cl<"· 
nwntarc.~, desenho g-eomctrico, no•;õos rfp physica, chilllica c 
historia natul'al, s••nrlo fJIIO r•s do mntltoPJaticas elementares, 
de~rttho ~n<>motriro a noçõc,; do plty.sir·a, chimica e hbtor'i:t n:t
tur::d ,;r)J'ilo prestrvlo,; na E~cola dn \lina~, p·mnte commissões 
de lr)nte,;, snl>stituto~ on professore~ desig:mdos pelo directot·, 
seryinclo nestes oxGmcs o proc~~so adoptad{) pela congre.g'<\çito, 
f]n<l "l'g':!nisará os respectivos progeammas. Começarão rllc~ na 
SC'!-:'HIHI:t f]Hinzona de agoctn . 

. \r!. :1:; .. \' ma tricn la ll<J I" :lllno dn curso <JSpccia I, :t f]nGl 
S<'l':\ 0111 ida por me i<) d8 cnnenrs·>, S'l aclmittit·a o nnmr•t•o do 
a lnmno'; ']lle o mini~tro ria jnstir~·t '! nrgol'ius intct•iot'•'S lixar 
c:~<la :umo, :•m vi~ta rh~ infornnr-,-,,.s do dir.Jctor . 

• \et. :l4. ()s rJIIe apt•e.;;rJiltar·r·m cortidõe . .;; do approvaç.ão em 
exaiW!S das m:ttPrias do r·nr..;o f>tnol ltnr•ntal drsta e:;cola. fi·ito~ na 
E~crda Pulytcclmi··::, na de• \hrinlt<~ Pll na .'.!ilit:tt·, olt n:ts e;;
rohs e>trangcil'IS cnj0 nn,;inn !'<~!' jnl!-:'::td<> "'lnÍI·;tJ,ntr·. a jnizo 
da r "l~I'P;t:t~·iio, :t:csinJ r·ntno "' dn 'Jll<: lrat:• '' :trt. 1:-il d<~ Corli~·o 
approY:t .. lo pelo decr,·to n. I].-,~, du :; de dczeml•ro rir: 1'-tt:!, serão 
admittidns :10 <'onrnr~o. 

Art. ::~,. O conr·nrs" reali';ar-se-ha, pr;rant·~ nma rnmmi;.;sfío 
nomeacl:t Jl''lo rlit·ectrll', Cl'llll'"sta rk knlr•s cathorlt·ati,~os ou 
sni>stitutos da e,:cnla . 

. \rt. :l6. Os candidott''" apt"'-' pat•:t entr.l!'rlm em roncl!r~o en
tt'•',Zarii", :tté :10 dia 1:: dr• jnnltr>, Jl;\ S~'~ret:wh da E;roh dn \Iin:ts, 
os sct~-; reqnot·inwntos acotnpanh:•.rlo~ dos dnr;nrnento.-; a f]UC so 
ref'cre o art. JL 

,\rt. :)/. o concur.><J const:1rit de prol':t:l e,;ct•iptas, pratic,t::; o 
01':\C'i . 

. \rt. :-!fl. k; J•I'ol·as e;:erip!:t>' r; pratic:ts fat'-:"C·hilo a p:trtir rio 
l:í ,],. jrtnltn, "r·onc:tnrii<> rJ,. : 

1·m:1 r•llll]'n-:ir;:ín de n:at!t<'IIJ:tli··:J; 
I 111''· "Jilll'n. rlL' !2H>lllr-tria ,f,..,,.t'ipti ''" ; 
l-111 nknlo de tri;;ononwtria; 
I m fr:llo:tlhn prau'l:o de topo~·t'rlplri;~ on :•.!;·""''"ti-• 
1-,., h o•l•alllfl prnlii'<l "'' p!t,~ir·;1 ,. chi:n:, :t. 



ACTOS l>O PODEI\ EXECUTIVO G3\J 

Os candidatos terão quatro horas para cada uma das duas pri
meiras provas, duas horas para o calculo de trigonometria G seis 
horas para cada prova pratica. 

Art. 39. O trabalho das provas e•criptas e praticas será em 
cada hora llscalisado por um membro da commissão examina
dora, a qual, nos dias em que houverem de veri1icar-se aqnoll:u; 
provas, cscolherú, para cada urna, uma epura e uma on m:~is 
questões que so r8tlram ao programma do cnrso fnnrtamontal da 
escola. 

Art. 40. 0> can%Iat.os não poderão fazer uso do notas, nem 
rle livro~, excepto de taiJoas de logarilhmos ; munit•-so-hão do.; 
instrumento,; para a execnçiio do 'de~enho de geometria tlc~r:ri
ptiva, c receberão da commi~~ão que houver de lis<'alisDr o ft':l
lmlho o pa pelneee~sario, rubricar! o pelo r!'spediYO prcsi,Jente. 

Art. 41. Concluida cada pro,·a, será ella rnt•ricrula pulo 
membro da commissão que a estiver Jiscalisamlo, e. depois do 
fechada e lacrada, entreg-ue :10 director para ser julgada oppor· 
tunam<•n te. 

Art. 42. As provas oraes começarão no primeiro dia util, 
depois de terminadas a;; escriptas e pr;lticas, iL hora em que a 
commissão julgadora annuncb1r. _ 

As materias ,:obre quo deverão 1·er~:t1' as proY:I~ omes somo 
repartirias entre o5 examinadores pelo modo seguinte : 

I) Algobm, analyse intinito5imal e gcometri<t analytiea. 
2) l\Iecanica g-eral, astronomia e geollesin. 
:l) Trigonometria e geometria descriptiva. 
4) Chimica, physica, zoologi:L o botanica. 
Art. 4:~. Os exames serão Yagos, durnrão pelo JUr>I10~ tres 

quartos de hora e so farão segundo o programnm do curso fun
damental. 

Art. 4-1. As notas serão expr •soa", relativamente :1 cada ma
teria, por algnrisl!lo~ de O [1, 20. 

Considerar-se-lia inh:dJilita,lu o can•li•l:\to flll" OJJI qnalrpwr 
das ]li'O\'!lS uhtivet• llot:L inferior a r;. 

Cada uma das notas obtidas pelos can<lidatos ser:'L multiplicaria 
JIOI' um eoeJllcinntr; cujo v:tlm· a eongregaç1o previamont.J lixar:'L . 
. \ rL!s~ilicaçiio da,; candidato.> se thr:·t scg·nmlo a som1rt:1 dos pt·o
dnr:tos das not:1s mnltiplicarlas pelos respectivos contTHentcs . 

. \rt. 15. Conclni·bs todas DS pt·ovas, os cxaminarlores pro
r.edeJ'ãP ao julgamento e orgnnisarão nrna li~ta do,; can•lidato,; 
com as com pckn tes 11ot:ts nos termos riu ~•1-tigo anterior·. 

La narl::t no livro respectivo a act:t do exame,'' assign:1da esta 
c a reCerida lista pelos examinadores, o director da oscola com
Jilrmic:Jl'it ao ministro da. jn~tiça e negocias iutc!'iorc~ o resul
tado rio concurso. 

1\l'f. ·Hi. Os nonJe3 rios randidato" :1pprm·:ul11s, scg·nndo n or
<JrlnJ da :--;ua ~la~~iflcaç:to, atf~ ao nnn1n1·n :t qn0. sr~ lY'r•)J .. n (' nrt 4 :!::, 
,; .. J·'in pt·ncl:nrn-i•H na ::ala dos exanws " dPI'"i" pnlrlir:vlns 111• 

f)i,,rio O,Jicial. 
,\ CMl:t um do;; cai1dUat0s apprm•:-t'!o: !';·~ d~r:'t 11111 nttest~do 

~ ."1 formo o mor!~' lo n. 1, 
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Art. 4ir_ Só serão considerados :>lumnos ela, escola os matri
culado,;, e sórnente estes podcriio pr•,~tar os exames •los dh·ersos 
annos qne constitue!ll o~ cnr,;o:; f•rml.tm•Jntal e especial da escola, 
salvo o <lisposto no art. 34. 

CAPITULO V 

DOS EXEnCICIOS ESCOLARES 

A1·t. 4R, O anno lectivo ''o r:·, de novo mczes c moi o, contados 
<I.J l dosctemb!'o a 15 de junho. 

O,; cursos d:L escola •loveri\o tcrmin:•r ate ao dia tl •le maio; os 
ex un•·s tinaes cotli<'Ç:trfio n" dia F> ·I e maio e tin<lariio no dia 15 
de junho, s:t!vo ca~o de !(l!'ç:t IllaifJr. 

Art. 4\J. A cong-regação marc ': ú, •lnt•anto o anno lectivo, 
duas ···pocas •le oxame~ parciae,;, drJpois <lo3 qunes se seguiriio 
ferias •!e oito <lias, de~tinatlas e:;pcci:t!mente a excursões e traba
lho,; praticos •los alnllluos. E,;tcs e:-;ames serão feitos pm•a cada 
ca•leir:.t p:•lo lont.e e ~uhstitnto rc~pectivos o consi:;tirão em 
provas e~criptas ; as nota,; das dna~ prova;; e . .;criptas parciaes e a 
da prqva escript:t on pratic:1 final darão unm mé1lia que Slmi a 
nol:t do exame es,•riptfJ on pratico •le~sa materia. 

Art. 50. ,\s liçõc~ durarão pelo menos hora e meia. 0..; lentes 
destin:.triio parte do ten1po pa!'a arguirem os alumno,; soure as 
ma terias leccionatlas :.tnteriormcnte e lhes darem exercícios nu
m•·rico~, assim couJo problemas con·~~~!'llentes ao objm'io das li
ções. E~<es trahalh•>s •le\·et·iio s•)l" entregue,; pelos alumnos, na 
época ']lle !IJe.-; for I!l:m:ada . 

. \1'1. SI •. \lém <Lt~ argnic:õ•!S de rpte trata o at•tigo aniece
tlente, to1las as StllllaJns, no,; dias •leterminatlo:; no hor·:u·io, os 
lentes sub~tituto,; cx:uuinar:i,J o,; alnnHws nas nmterias ensina
das polo~ lentes c:llhcdrati ·o~ . 

. \J'I. 52. Para cada cntk·ira e aula rle desenho haverá um 
livro especial qnf', antes dn •·omeçar a lição ou trabalho, o por
teiro entregar:"1 ao lente on prof•'S~or atim de est~r~ver o ponto 
soltrc1 que versa rú a liç:1o ou trabalho, os nomes dos alJmnos que 
faltarem, as notas conferitlas aos alnmnos que forem arguido:; e 
a dos exercicios e prol•l,nnas :t rpw ~e refere o art. 50. 

Art. 53. Haver:\, seg-undo o horario e os programmas que 
forom a<loptados, trabalhos prnticos em todos os lauoratorios e 
,a-;tl,inotes da n~~ola. durante" ann0 tcctiYn: a~~im <'01llO lmveri1 
pr;d iea de asl!·onomia, <'OiTil~}"JJHlcntc "'' t'tu~o, no oh,;ct'\":t to rio 
a~: t·onomko doprndt•ntc d:t ··scvla. 

,\r·t. 5-L Quer no decu;'so do ;1111>0 Iectivo, !]ller durante as 
ft~I'Ías. haverá para os alumnos exercícios pratico~, excursões 
sdeutilieas, visitas a. mina~. estabelecimentos metallurgicos o 



ACTOS DO PODI>R E\.EtTTI\11 641 

f<tbricas, que serão dieigidos pelos lent.es cathe<lraticos ou snbsti
tutos.fO.;; lentGS e alumnos terão direito ao transporte por conta 
do Governo. 

Art. 55. Os alumnos são obeig-ados a assislit• a todos os cm•..;o,; 
da escola, aos tt•nhalhos pratico;;, e a toutar parte no:< exerricio~ 
pmticos o excm·sões Sl)ientili•·as. No p1·azo marc;tdo pdo lent•), 
apresentarão um re\atol'io com desenho sobre as minas, vias fel'
rea:; e estabelecimentos que tiveeem visita• lo, assim como sobre :t 
constituição geologica e mineralugica da região que houverem 
percorrido. 

Os alumnos do curso especial deverão tambem entt•egar, nos 
prazos marcados pelos lentes, os projectos que serfio Llados sncL·es
sivamente. 

A not:1 inferior a 5, obtida. em qualquer projecto, obrigara o 
alumno á confecção de um outro que lhe será indicado pelo 
respectivo lente. 

Os desenhos que os alumnos forem obrigados a execuktr du
rante o anuo lectivo deverão ser feitos na escola e entregues nos 
prazos marcados pelos lente;; ou professores. 

Art. 56. Durante as ferias, dentro de um prazo marcado peltt 
congreg-ação o que não exéederá de um mez, os alumnos do cur~o 
especial serão obrigados a acompanhar trabalhos diversos publi
cos ou particulares, soh as vistas dos eng-enheiros enc:trrega•los 
desses trabalhos; e os do curso fundamental, a executar trabalhos 
pratico51 de topographia, geodesia e astronomia, sob as viiltas de 
eng-enheiros chel'es de commissões que se encarreguem desses tra
halhos. 

Os alumnos apresentarão seus relatorios, de accordo com as 
instrucções que rcceuerem dos lentes, assim como um ::tttestado 
dos chefes dos serviços que os tenham acompanhado. O relatorio 
tera uma nota especial, e da sua apresentação depende a matri
cula no anno seguinte. 

O transporte dos alumnos será gratuito. 
Art. 57. Os :1lnmnos deverão ter cadernos especi:tes onde 

tomarão notas rei a ti v as as lições de c:tda. nm:t das cadeiras dus 
cursos da escola on dos trabalhos praticos. 

Quando forem arguidos pelos lentes, ou á requisição destes, 
apresentarão os seus cadernos para que elles corrijam os erros 
que tenham sido commettidos na redacçiio das mesmas notas. 

Art. 58. Um nnmero de faltas, não justificadas, igual á quinta 
parte das lições, aulas de desenho e exercícios, determinará a 
perda do anno. 

Só serão justificadas, a juizo do respectivo lente c com recurso 
para a cong-reg-ação. as faltas por causa do molcsti:t, provaua me
diante atte:;ttulo medico, ou por causa de nojo. 

Deter·minará igualmente a perda do anno um numero de faltas, 
embora justificadas, correspondente a duas quintas pat·tes das 
lições, aulas e exercícios. 

Poder Executivo 1~93 41 
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CAPITULO VI 

DOS EX.\!Il!<:S 

.\rt. GV. llaverú duas éptJeas do exame::; pam a::; difl'oronte::; 
eatleimo; dos diverso,; cnr~oo;: a priJueii'a :t paJ·tir tle 15 do maio o 
a ~eguuda a COIII<~t;at· no dia I do setemut·o, devendo tinalisar, 
~al\·o caso tio fot'Ç<L umiot·, t!umnte os qninz•~ primeiro::; dias •leste 
lllOZ. 

Art. (j(). ()::; exanJes linaes do I o e 2° :tllitos do curso funda
lllt'lllal e o:; duo; t re,; UIIIIO::; .lu enr~u e,;pecial continuarão lL ser 
vagos: os examinadores ai·guir·ão o::; altmmos, solJt•o questões do 
prtigramum da t•espectiva ma teria na provtt ut'al, e e,;colherão o 
a::;::;nmpto da pt•ova esct•ipta ou pmtiea. 

Art. Gl. Os exames compt·eltoutlerão : 

Uurso fú>~da ;uental 

I" anuo 

]a catleit•a ['t'OV<t tH'<ll o esct·ipta de arithmotica, algeLra e 
g·eome t ria. 

itlem ela trigonometria e geometria analytio<l. 
2·' cadeira - i•lem oral de physica. 

idem do chimiea. 
ido111 pratica de pltysica e chimica. 

:3" cadeira - idem oml o pratka de g-eometria descriptiva. 
4" C<Hlcira - idem ol'al de topogt'aphia. 
5" cadeira - itlem oral o esct•ipta ele botanica. 

idem [ll'atiea uc •lesenho. 

:!'' <llltiO 

I" cadeirtt - prova oral e •·:;eripl<L o lo ana.ly:;e infinitesimal, 
thoot•i:L gvt·:ol das eqmt~·ik!S c resolução das 
etpi<tt,;üus IIIIIIJUI'ieas. 

ide lu de gnouwtri.1. "ualytie,l. 
:!" eadoira - idem do ••lonHmto~ dll Jue.,anica. 
:Ja eatlnira- idem oml t' prati•·a do h>pographin. 
·I' ••adeir11- id"111 o1·al do p!Jy,;it~ll. 

i•l•'lll oral do .,!JiHJica. 
ido111 pratil'a de phy,;iea e eliimica. 

~,' cadeim - ide111 oJ'al e e~,,,·t·ipta ele zuolog-iil. 
id('Jll e•ral "" ;_:1•otnetria dc:>SC'I'iptiva. 
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Curso especial 

I" anno 

I" cadeira- prova oml e pl'atica de mincr·alng-ia. 
~a cadeit•tt - illcm pl';t,tica •Je docímao;ia. 

pt•ovas oraes •lc <locimasia, pliy,;iea o •:liimie:t 
industriaes. 

;~a c:u!eira - prova oral o cscripta do motallm·gi:t. 
i•lern or;tl de lavra de minas. 

4" cadoir;t - idem Ol'al o pratie:t do stenmtomia u 111 trf.,i
raul!m to. 

5" c.tdcim - iJem oral e osc•·ipta de hyolt·aulica, tliot'IIW
dynamica e madtinas. 

[a ca<leil'a -
2a cadeira 

3" cadeira 
4" cadeira 

2" anno 

pr·ova oral e pratica de geologia. 
idem oral de metallm•g-ia. 
idem oral c escl'ipta <lo la vr.t de mina~. 
idem de resistencia do:; materiaes, etc. 

idem de estradas de ferro e dé rodagem. 
idem oral de topographia subtcrmnoa. 

3" anno 

ta cadeira- pt•ova oral c pratica de geologü. 
2a cadeira- i•lem oral e escripta do plmte~ e via•lnctus. 
3" cadeira - idem de abastecimento de ::;:uas, esg-oto,;, na

vegação interior, portos de mar o JÍydJ•.wliea 
agrícola. 

4" cadeira - idem de legislação dn tert·as e de minas, economia 
política, direito :ulmiuistt·ativo e eo;t:Ltistiea. 

5" ca•leim - idem ot•al e JH'atica do architedm·a. 
Al't. ü~. Os exames set·ão pt·ost:ulos pot·autr• couuuissC•e.-; 1(., 

tres memhros uomeados pela cong-t·e;;-a~~ão e pre~ididas puh•:: 
lentes das respectivas c:-uleiras. 

Art. 63. os alnmnos dm; difl'crent•~s amws d:t nsr•oi:L u:lo 
SOI'ÜO arlmitti•lo,.; :t OX:\IIIl>.S finaes Oll ao CO!ICUI'SO ~0111 lji!O teuhn111 
entreg-ue, até ao dh umreado, tortos os oxcrcicios, do~r:nllos, 111'<>
jcctos c relatorius do quo tonhmn sido eucarregwlo,; •l11ranb " 
anno lectivo. 

No cal:'o de mo! estia devid<tllllllll e pt·uv:ula, ou rh: f<H'<;:t !ll:tÍfll' 

reconhecida peht coug-regação, pu•l•••·it s~H·-IIw-; co!l<;u,lido jl<dns 
respectivos lentes, para Pouclnirr•m a•Jllellcs trabalhos, 11111 J'l'<>?fl 
que não nltrap>lsse o período •las f~>t'ias. 

Al't. 64. Os a!lumws qne s•J acharem nas ··ondit)üe,; do ar
tig-o anterior seriin admittidos a prestai' exat11cs lin:w'i das Ju:;.
terias do anno, on a concurso para a matricula 110 c11rso •·sped:• I, 
quando houvere111 alcançado, dm·autu ,, :~nu o lucti v o, l!Júd i:1 ;.!·ut·,, I 
não infcrim· a oito. 
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I 

,\l't. G:J. Nos ex~mes finaes do JO e 2° anno do curso funda
nwntal o do;; tt·os nnno~ do cut·so espncial, tt nota de ex:tme, 
do qualquer HJateria, inferior a 3, ou a média geral inferioe 
a s, d...tct·mi tmt·it a penla do anno, ,;.~mio o alumno, caso 
quoit·:~ continuat· na c~cola, olll·i.~<trlo a repetit· tollaS as ma
terias rpte constituit·om u resl"'ctiYo anno, tiran,lo nas me~mas 
condições, <':Xaetamente, elos non>::; alnnmos que tenham Llo l'rc
!JIIentar e~::;•J anuo, ~alvo a ,[bpo.-it;ã0 do artigo ~eguintc. 

At·t. GiL Si, por,!m, em uma ou oluas provas o alumno olJtiver 
nota in feriot· a 5, podot·á repeti l-as tm ~" epoc;t de exames ,Je,;,!e 
rtue a mé,li;t geral de todas as ~na,.; pt·ov;tS não ,;eja inferior a 10 • 

. \rt. 67. i'\ os exames •la ~" época só ser·ão adtuittidos os 
alnmnos que estiverem nas con,lio;o->es do artig-o anterior ou 
<Vtnelles que, por motivo ole força maior reconhecida pela con
~rega•,·iio, fot·em impedidos de pre~tnr todqs os exames on parte 
dolles na la época. 

Ar-t. G8. As notas dos exames finnes, comlJinadas com as quu 
os alnmnos honverc11t obtido durante o anno, servirão par;~ d?.· 
temlinar sna elassilicação e admissão no anuo ~oguint•). 

:\rt. l\~J. O ainmno, approv~uln uo . ..; e'Cl\!IWS !inaes rio :io anno 
olo cuJ·,;o uspccial, recoJIJera o diplolll:t olo engenh,!iro o.\e minas e 
civil, ~elhvlo com as anuas Ja l{cpul.Jlica, assigmvin pelo directot· 
1la eocoln e pelo resj•octivo ~ccret;\rio, de accordo com o modelo 
junto n. 2. 

CAPI1TLO VII 

J>OS E:\IPltEtiADOS !>.\ E~WOL.\, I~EP.\HT:ÇÕI'S nEPE;>;DEi'lTES, 

LAl\OlL\.TO!:IOs, GAl:I:'\ ETES E 01\SERV ATOitiO 

Art. 70. O pessoal da secreta ri;~ constará 1le um secretario, 
Ulll :unannen~e ,; ul!l continuo. 

O secreta-rio, 'ttte Jeverú ,.;er enr\·enheiro pela cs.:oht, ou pot· 
estaLelecimento congenere, :; .. rit uomeadu por decreto ; o ama
nuen,;e, por portaria do 1:1inistro da ju,.;tiç:t e ncgocins iut.,riores, 
e ambos IH'opostos p!3lo 1lirector. 

,\rt. 71. O sect'et.trio e o chefe da secretaria e o secretario da 
congregação. 

Art. 72. Além da, re•lacção das acias das o;essões da congre
gação c da policia tia secretaria e o lo archivo, incumhe-llw mais, 
entre outr·os, o:; seguintes devere,;: 

1" t•coligir, na fút;ma elas ordens tio director, toda a conespon
' loneia coucet•nento ~ ao, di verso,; sot·Yiço,;; 

2" organi::;;u·, no tim de cada moz, ;,:; Colhas tio pagamento do 
pe::;~nal tia Es1:ola" <la~ clespoza~ reali:;;llbs; 

:l• dir·igit· e ordenar to1lo o scJ•vit;o intor11o •h see:·o·taria; 
4·• <la1· direcçüo conveniente ao arohivo e umlltel-u na mai,.; 

co111plet<~ ordem c as~ciu. 
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Art. 73. O amanuense auxiliará o secretario e o substituirá em 
seus impedimentos, fazendo toda :t escripturaç.ão e outros traba
lhos que lhe forem determinados, e servirá de sub-bibliothecario. 

Art. 7 4. Hét verá mais, para o serviço da administração da escola, 
um porteiro e o numero de guardas e serventes qne forem pee
cisos par::>" os diversos serviços, tot.los de nomeação do director. 

Art. 75. llaverà uma hihliotheca •lestinada especialmente p:1ra 
uso •lo pessoal docente e .:los alumnos, e uma saLt de leitura. •tne 
será franqnr>ada aos alumnos e a todas as pessoas decentes qne, 
devidamente autorisadas pelo diredor, quize1·em consultar oiH'as. 

A1·t. 7G. A hibliotheca estará a carg-o de nm IJibliothecrtrio 
nomeado por decreto, mediante proposta do olirector, o •lo nm 
snb-hibliothecario que será o amanuense da secretaria. 

Art. 77. Ao hibliothec1rio e sub-bibliothec'IJ'io compete: orga
nisar os catalog-os; velar pela conservação d'IS ohras ; exercer a 
policia de mo•lo que se guarde o maiot· ,;ilencio nas salas; pt'opôl' 
ao directot· a compra de livros ( o que ú tambem thcultado aos 
membros do corpo docent·~ ) ; organisar o orçamento da, dPS['ezn, 
mensal e o mappa dos leitores e das obra~ consultadas. 

Permanecerá sempre na bibliotlwcrt, emr]_lmnto aberta, nm 
destes dous funccionarios. 

Art. 78. l\lediante expressa licença do director, e por tempo 
determinado, porlcrão os funccionarios da escoh levar para fóra 
desta as olwas de qne tenham necessidade, comtanto quo passem 
recibo de qne se fará menção no registro d:\S sa.hid;1s, e ~o re
sponsabilisem peht obra completa, ainola que s•) levem parte doll::~. 

Exceptuam-so desta. permissão os livr·os e mappas rarns, os 
manus·~riptos, dicciona.rios e publicações periorlicas. 

Art. 79. Em dezembro de cada anuo o bibliotheca.do rl:\rá 
balanço nn, bibliotheca, sob as vistas do dit·cctor, e organisará a, 
relação dos !ivt·os que tiverem se extraviado. A respoctiv:t im
portancia seril. proporcionalmente descontada nos vencimentos rio 
pessoal da hibliotheca,quando não houver razões que o jnstiliquem. 

Art. RO. Para o desenvolvimento do ensino experimental e 
instrucção pr·atic:t dos alumnos, bem assim p:tJ'a o tmhn.lltn de 
pcsquizas scientitlcas, terá a Escola de Minas: 

Um lahoratorio rle chimica; 
Um lahoratorio de docimasia; 
Diversos gabinetes; 
Um pequeno observatorio astronomico e meteorologico. 
Art. 81. Haverá para os trabalhos dos laboratorios e conser

vação dos gabinetes um conservador e os auxiliares e aerventes 
qne forem necessarios, scmlo todos de nomeaçii.o do dimctot', 

CAPITULO VIII 

ni~PO~IÇÕE~ GHRAE~ 

Art. R2 .. Dcnlt•e 03 alumnos '.'r;u;ileiros qno completn,rPm o 
curso especial, o Govet·no podera mandar um ou dons dus mais 
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rlistinctos/aperfeiçonr os seu~ estudos a cust<1 da União, nos 
I•:stn.dos Unidos da America. do Not·te ou na Europa. 

Art. !'!3. 0:> nlumno:-; qüo forem assim premiados com essa 
viaw·m serão ohrigaclos n renwtter semestmlmente um relatorio 
•los ''stndos f]Ue ti \·m·ern feito, o qual será julgado por nma 
r~ommissão twmearla Jl"la "ongregaçã.o. 

Nos ,.,,~os de ponm aproveibnwnto on <I" impontualidade na 
rn1nn~':t c]ns rolatnt•ios, n t•mzn r:onceolir\o poc\cr:"t. St•t• rnrluzirlo 
pnh eongT<·g:t<;;"io, qtw talllknll 1•oolerit <hlt• pot• tel'minada a 
e.,tmni,são . 

. \t't. H4. o alnmno rln grawlc aptidão o reconhecida pobreza 
poo\,•r:\ ohtct· do ( ;ovnrno 11111 ;utxili<) !J:tJ';I. f'l'equent:n· a escola. 

,\rt. tÇ,, l'o<lct·i: haver no;.; olomingos tmhalhos de pilysica, 
ellimie:t, zoolo:.:ia, l•otanica, :nin•·ralogi:~ e ,!!·eologi:J, desde que 
is~o ~c tot•ne tJccess:n·io para :1 cun>'l'lliente instrucçfin pratica 
r\PS alnmnos . 

. \rt. 86. Os diplomas serão p:t~sarlos segundo o modelo junto 
a e~te regnlamento e impressos '-'ll1 pergaminho, a expensas 
daqnel!cs a quem pertencerem. Os •Jmolumentos dos diplomas 
constam da tabella annexa, ~ob o n. 2, ao Codigo approvado 
pelo decreto n. 1159 de 3 de dezembro de 1892. 

Art. 87. Os diplomas de pessoas que não se acharem pre
sentes para assigna!-os peraute o secretario, serão enviados pelo 
•li redor á autoridade do Jogar em que estiverem residindo os 
diplomados, afim tle serem vor estes assig-nados em sua presença. 

Si, porém, o diplomado não se achat· no Estado em que tem 
stn séde o estahelccimento, o director o enviará ao Governo 
olo Estrtclo em que elle resirlit•, alim de ter aquelle destino. 

Art. 88. Não se passara seg-undo diploma sinão no caso de 
.i n!"tificrtrh ]Wrrln. r lo primeil'o e C<'m a competente resalva lan
r:;ad;t pelo secretario o as,;ignarla pelo director. 

Art. RU. ~ão applican•is á E~cola ele ~tinas totlas as disposi
r:;il"s do Ct"ligo t~f111111ltllll its instituições cloJ ensino superior da 
I:ClJ•nloliP.a !]IH' n:i" l'orr?nl t"llltrat•ias ao prr•sentP. J'P.gnla.mento. 

CAPITULO IX 

lli~POS!ÇÕJ·~·: Tll.'\NSITORIA~ 

Art. 90. Os alumno~ n.pprovn.clos nas matarias tio actual curso 
nnnexo potlcr;1o mn.tricnlnt'-so no l" :111110 do curso fundamental 
do cot•t•onto n.nnn. 

,\t·t. Ol. 1<:111 in~tt'ncçõ,•s qne rt congregação organisará, e 
snhmettiol:ts h :tpprnva('ã.o ·In mini~:tro. so inrlicnr:"io os meios pra
t.i··n; ]'Ut'.t f]tlP os nlttmtws nt:~tricnlados ~~ nppt'nv:ulos nos cnrsm; 
l'nnol:tllH'tJlal ,. cspt>cial l"''snm r~ontinnat· o concluir seus os
Indo,; :ulaptulo~ an pr<•SPntc i'P!-:·nlanJrlnto_ 

i~apil.:il F•;<\PJ';lL 1~ "" ~Jnl.nnthrn dP lR~l:1.- Fcrnmulo Lol)(). 
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~lo1lelos a que se refere o regulament~ da Escola de Mina.s nos arts. ~ G c G9 

MODELO N. 1 

ESCOLA DE MINAS 

Attesta~o nara a matricula 

A commiss::ío examioarlora de que trata o art. 35 do regula
mento annexo ao decreto n. 154G de 18 de setembro de 1893, 
considerou ha.bilitado a F ..•.....•... lln ..... annos rle iriade e 
natural de ..•..•...... , para ser mlmittirlo no 1° anno do curso 
especial rl:l. escola. 

E para constar se lhe rlit o presontc attestarlo. 

Ouro Preto, fllll •••• r! e ......•..•.. ri c .••. 

(Assignatnra.s) 

F ............. prnsidento 

!< ............. F. 
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MODELO N. 2 

ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

ESCOLA DE MINAS 

Em nome do Governo drt JlepulJJica, Cli F ............. director 
da E~-::ol:t de Minas, f<IÇ'O ~aiJer· fJilO o Sr·. F ........... , nascido 
a ............ , em ................ , foi approYado na~ materias 
do cm·so fia Escola de 1\lina~, nos termos do art. 69 tio J·egula
mcnt" annexo ao dcc~·t>to n. 154G de 18 de setemln·o de ltl93, e 
portanto aeha-se habilitado para exercer a protissEo de enge
nheiro de minas c civil; em tirmez:t do qne mall!lei passar este 
diploma, com o qual o dito Sr ............ g-osará dos direitos 
inherentes ao mc~mo diploma. 

Onro !'r·eto. om .•.. de ............ •I" .•.. 

n 1 lit·cctor 

( ,\s~ignal Ul':1) 

O secrct:n·io 

(Assignatura) 

(O di?loma será impresso em pergaminho na ImprJnsa Nacional 
e tera n ta az n I e encrtrnada.) 

(A•Iiante do nome se meneionará a filiaçilo, si for (lcclarada.) 
(1'\o verso 1:o diploma s"rá transeripto o art. 69 deste regula

llll·nto.) 
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DECRETO N. 1547 -DE 20 DE SETEMBRO DE 1893 

Approva a~ alterações feitas nos estatutos do Banco Sul .. :\.mericano. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
att.mrlendo ao qne requereu o Banco Sul-Americano, em 4 de 
julho ultimo, re~olve a.pprovar m; alterações 8egnintes, feitas 
nos e~tatutos do mesmo banco: 

Art. 5. 0 Ar~ct·escente-se: 

l'aragraphr) unico. A directoria e o conselho fiscal, conjuncta
mente e a seu juizo, ficam antorisa•los a reduzir o capital social 
até G.OOO:OOO$, amortisamlo as acçõPS em pagamento de diviJas. 

Art. ü.• Diga-se: íJos lucros líquidos do banco, veriticados 
pelos balanços seme5tmes, será deduzida uma quota, nunca 
mctwr de 10 •;., para o fundo de reserva e o restante consti
tuirá o dividendo a distribuir pelos arcionistas. 

Accrescen te-se : 
l'aNgrapho unico. O anno social llo banco conta-se de l de 

janeiro a 31 de dezembro. 
Art. 25. Diga-se: Installada a assemblé:t geral pelo presi

dente da diredoria, os accionistas presentes acclamarão o presi
dente, qne convi larit outros dous accionistas a occupar os logares 
de l'' e 2• sect·etarios, fieando assim constituída a mesa da assem
bléa geral. 

Art. 28. Diga-se : Nenhum director eldto ou chamado, nos 
termos do art. :li dos estatutos, podet·á entrar em exercício sem 
que previamente caucione ao banco 100 acções, das quaes não 
poderá •lispôr si não depois de :1pprovarlas a>; contas de sua gestão. 

Art. 30. Diga-se: O mandato dos directores durará tres annos. 
porlnnúo set· reeleitos. 

Art. :~8. Diga-se: O presidente vencerá annualmente o hono
rario dn l2:0UO$ e cada um rios outros directores 10:001)$000. 

Arl. 39. Supprimam-se as palavz•as c das assembléas géraes e». 
Art. 48. Dig<t-se: O banco poderá incorporar a si um ou mais 

bancos com séd'~ nesta Capital, para cujo tlm ficam conreridos 
to' los os poderes em direito necessarios á actual directoria, inclu
sive os de causa propria ad re(e1·endum da assemhléa geral •los 
accionistas. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim faça 
executar. 

Capital Federal, 20 de setembro de 1893, 5" ria Republica. 

Fr,ORIANO PEIXOTo. 

Felisbello FrPÍ1"e. 
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DECRI':TO N. 1547 A- DE 20 Dg SETEMBRO DE 1893 

Ahr1\ nn corrente PX.ercicio, o crerlito'.supplPmentar tlP 1i~:7.)~, para pngn

tnent•' dtl ~nlt.;;idio •lo~ r111pnta,lns ,. ~-·n:ulo1·e~ n~ prot·rw'lr:ãr, tb. :H·tnal ~Assão 

lngishtiv:t. 

O Vi•·n-Presitllmte d:t H.epuh1iclt dos Estado!'! llni<!o·: •lo Brazil, 
nsat11lo '"' nutorí,;:tção Ponc••uiJa pelo <lecrcto n. 183 ll """ta data, 
re~olvn nbt•il·, no corrente exercício, o credito snppl•'lll<~ntar do 
()Hatrocentos cincoenta e tr.·s contos, setecentos e cincoentamil 
réis (i53:i50$), senrlo cento o tres contos, novecentos e cincoPnta 
mil réis (lO:~ :-950$) á vet·ba-Suhsidio dos senadores-e trl'7eutos 
quarenta n nove contos e oitoc.,ntos mil réis (:~49:800$1 a verba 
Subsidio •los depnta<los-, para pagamento das respectiv:ts ·~es
pezas na actual sessão legislativa. 

Cnpital Fe•leral, 20 de setembro de 1803, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernanrlo J,obo. 

DECRETO N. 1548 - Jll'. 2.1 DE SP.TF.MBRO DE l8!.n 

Ahre no corrente exercicio n credito extraor,linario de 265:SJ80$ fiRra despeza 
1la Directoria ~anitada dn. C:tpital FP-Ih~r.'ll, t1n L:th()r:ttorio H:tderiolog-ico f' 

tJq~ hn...,pit~ll'" r \I• isob ·u~ntn. 

O Vi<'e-Presiuente da Republica tlos Estauos Unidos tlo Bt·azil, 
n;;an•lo da autorisação conce,lhln. peln decreto n. 185 desh thta, 
resolve, pelo Ministel'io dn. Justiç:t. e Ne,zocios Interiores, abrir, 
no corrente exercício, o ct'edito e:-traordinario de 2G5:9Rll$ para 
occorret' ás despczas lh Directnrin. Sanitaria. da C<tpi tal Federal, 
uo Lahoratorio Bact.et·iologico o •lo,; hospitaes de i,;olamento. 

Capital l<'ederal, 23 •le setembro tle 1893, r>" da 1-tepubliPa. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nwttlo Lobo. 
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DECRETO N. 1549 -DE 25 DE SETEMBRO DE 1893 

Declara em estado de sitio, com suspensão das garantias constitucionaes, o 
Districto Ferleral e os Estados do lUo de .Taneiro, S. I' nulo, Santa Catharina 
e !tio Grande do i'ul. 

O Vice-Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Rrazil, 
attentleiHio a que contint'w, o mesmo se propaga e augmenta a 
g-mve commoção intestim~ produzida pela revolta de alguns olll
ciaes e pr;1ças da esquadra nacional, subsistindo, pois, o ainda 
ng·g-ravados, os motivos que determinaram o decreto legislativo 
n. 172 de lO de setembro corrente ; achando-se encerradas as 
sessões do Congre . .;so Nacional, e poJ•que assim o exige a segu
rança da Patria e da Republica : resolve, nos termos do 
:n·t. 80 da Constituição, declararem estado de sitio, com suspen
são das garantias constitucionaes, o Districto Feueral e os Es
tados do Rio de Janeiro, S. Paulo, Santa Catharina e H.io 
Grande do Sul, até ao dia 9 de outubro proximo vindouro. 

Capital Federal, 25 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1550- DE 27 DE SETEMBRO DE 18!)3 

Ahr·e ao Ministerio da Guerra um credito e~traordinario de R.OOO:~OOO. 

Em 25 de maio ultimo foi solicitado do Congresso Nacional o 
augmento tle credito de 5.372:543$150 para occorrer á detlciencia 
rle verbas t!o ot•çamento do Ministerio da Guerra no corrente 
oxercicio •le 1893. 

Tendo-se, porém, encerrado o mesmo Cong-resso, ficando a 
concessão daqnelle ct•etlito em 3a discussão na Camara dos Srs. 
Deputados, e reconhecendo-se qne nas actuaes circtimstancias 
maior quantia se torna necessaria para fazer face ás rlespezas tio 
dito orçamento, o Vice-Presidente da Republica resolve abrir ao 
referido Miuisterio o credito extraordinario de 8.000:000$ atlm 
de occorrer ás rlespezas das •li versas rubricas do ot•çamento desse 
Ministerio. 

O Marechal Antonio Enrias Gustavo Galvii.o n.ssim tenha 
entendido e expe~'a os despachos necessarios. 

Capital Ferleral, 27 de setemhro de 1R!l3, 5° da Hepnhlira. 

FLORIANO PRIXOTO. 

Antonio Encas G. GalVtío. 
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DECRETO N. 1551 - llE 27 DE SETEMBRO DE 1893 

n~·~lig:t :1 :vlmini~trnc:ã.n dP V:trioH ram~(ls tb. ElttJ•adn. de Ferro Sul d~ Pe rnn.m

huco, e etworpnr!l.·O~ :i. K..;trnJa de F~·rrt) CC'nlr:tl tlo 1ne~mn E:-;tarln, e trnn~

fr~r·• pnra a cid:-ttln de ~I:tcr•it'• a arl1niuistrar:iill central 0 e~cript0ri0 t~chnico 

da tlr1 ~nl de PPrna:nbuc.o, e p;t!':t Palm:trc:'\ o~:o; escrijttnr·ii)S da linha, mod

IIIPnt() c locomn~;to tl~s~.'l HStl'ada d~~ f··r·r·o. 

O Vicl~-I'residente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, 
attcndPmlo it convcniPncia de regnlaris<1r o serviço rle cada nnm 
tias Estmda$ de Ferro Central c Snltle Pernambuco, re~olve: 

,\rt. J.o í' ica •lcsligada a administração dos ramaes de Tim
baliha ao Piar, de Guar-abim a Nova Cru;: e de l\lnlnngú it 
Campitm O r tlltlc, na Estrada de Fen·n{ Snl de Pern1tmbuco, e en
corpot•ada a mesma :ulministr:1•;iin :·t E~te:t,la •le Feero Centml do 
mesmo Estado. 

Art. 2.° Fiea trn.nsfet•ida para :1 cHarle de Maceió a admini~
traf.'i'io ccntt'ltl e o escl'iptorio t''dmi,~o da Estrad[t •le Ferro Sul 
de Pernambuco. 

l'nragrapho unico. Os I):;Ct'iptorios da linh:t, movimento c 
locomo"·ão 1lessa estmda seeão e~ tal Jr!lecitlos em PaJm[tt'es. 

Art. 3." Os clirectores tl•J uma e outr[t estrada, no sentido 
•leste deceeto, propot·ão as n!temçiícs nccessaria~ nos respectivos 
rngnlamento,; <J f[ttadt·os de seu pessoal. 

Art. 4. o H.evogam-se as clisposiçõt':> em contrario. 
O Engenheiro João Felippe Pereira, Ministro de Est:ulo dos 

Negocio:; tia In•lu~tria, Vi:1ção e Ouras Publicas, assim fhça 
executar. 

C:tpilal Fcder:1l, 27 ,]e Sfltemhro do U'l\U, f>" 'la. Repnhlica. 

Fr.OIUANO l'EIXOTO . 

.Tor7o Felippc Perciro. 

DECRETO N. IS'í2- TIE ~8 DR SETE~IBRO DE 189:1 

.\bL·e pcl•l :\flnísteritl (la Jndnstrb., Yi:v:ão e Obras Publicas nm crE-dito de 

iil::",\}()$ p'lr:t occorrer ú.s de!':per,a~ r.om o serviço da ilhwlin:-u:ãn puhlicn. da 

C:-tllitrtl F~d~ral, no 2• ,"r~1ne~trc do COITenie anno. 

o Vice-Presidente da Republica •los t<:stados Unirlos do Brazil, 
usando •la autorisaçií.o que lho Cl)nfon·e o art. Ho § 2° da lei n. 26 
de :lo tle dm:emht·o rle IH!Jl, resolve ahrir, pelo l\linistcrio da 
!ndnstri:~, \'iaçiio e Obras Publicas, um et•edito de 721 :5!10$ para 
o~cori'•H' ,·~,s ,[cspElz,t;; com o s·wviço da illuminação publica da 
Capital Federal no 2° semestre do eotTente anno e liquidação das 
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contas do mesmo serviço, que deixaram de ser pagas no l" se
mestre por falta de credito. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação o 
OIJI'a:; Publicas assim faça executar. 

Capital Federal, 28 de setembro de 1893, 5° da Republicv. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Joilo Felippe Pm·eira. 

DECRETO N. 1553- DE 30 DE SETE~IBIW DE 1893 

Aht·o ao ~Iinisterio 1los Negocios da Imlustri::t, Yi:v:ã.o e Obras PnhJícas Ulll 

credito extraordinario de E 28.875.0.0~ para. pagamento t.le jnros devhlos i 

0'at·á Jlorúow· Co.")!!Ji'utioJt. durante o oon·ente exPrcicio. 

O \"ice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da faculdade outor~ada pelo Con~resso Nacional, nos 
termos do decr·eto legislativo n. I \H de 28 de setembro do cor
r·onto anuo, resolve abrir ao Ministerio 1los Nezocios rl:t Industria, 
Viação e Obras l'ublicus um credito extraor·,linario, na impor
tancia de vinte e oito mil oitocent<.>s setenta e cincolibms sterlinas 
(.t 28.875.0.0), ao cambio de 27 dinheiro» sterlinos por 1$, afim 
de ser applica,lo ao p:tgamento devido a Ceará Harbotw Corpo
-ration, po1· juros do capite~l empregado tlum.nte o corrente ex
ercício nas obras tlo porto do Ceará, fazendo para esse fim as 
operações de C!'edito que julgar necessarias. 

O Ministro tlll Estado dos Negoeios da Industria., Viação e Obras 
l'ulllicas assim faça executar. 

Capital Feder·a.J, :~o de seternbr·o de 189:3, 5'' da B.epuiJiica. 

FLOI:IA~O P~~U:llTO. 

Joao FeliJI]J(J l'ereira. 

DECRETO N. 1553 A- DE 30 DE SETE)IBRO DE 1893 

Crea mais u;n h~hlhão de r1•serva. dt~ g"llardas nacion~e~ na comarcn. d.~ Pai 

meit·a, no Estado Un P:u·an."t. 

OVic•~-1-'rllsid,mte d<L Ltepuhlic:~ dos E1tad":; Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

,\rtigo unico. Fica creado na comarca J.e Pctlmeira, no Estado 
do Paranit, mais um batalhão de res•Jrva, com quatro companhias 
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e a designaÇão de 9•, o qual serU. organisado com os guardas 
nacionaes qualificados nos districtos da mesma comarca ; revo
gadas as disposições em .contrario. 

Capital Federal, 30 de setembro úe 1893, 5• da Republica. 

FLOIUANO PBIXOTO. 

Fernnndo Lobo. 

DI~CRETO N. 1553 Ll- JJE 30 oE SETimBHO DE 18\J:! 

H.eor·gauü;a <L t1u~\l'da Nacional ,J:t comarc.:.. de Cun·ello, antiga 1le l'a~·aopeha, 

no Estado de .:\Iinas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos E>tados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica reorganisada a Guarda Nacional da comarca 
de Curvello, antiga de Paraopeba, no Estado de Minas Geraes, 
que se coruporit de dous batalhõ~s de infantaria do serviço activo, 
um já existente e sob a designação de 30°, e outro, ora creado, 
sob a de 201, de um da reserva, tambem jh existente e a desi
gnnção de 17•, reduzidos a quatro companhias cada um, e de um 
regimento de cavallaria, com quatro e:>quadrões e a designação 
úe 65•, os quaes se constituirão comJos guardas qualificados nos 
districtos da referida comar·ca; re\·ogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, :Jo de setembro de 1893, 5" da Republica. 

Fr.oi:L\No l'mxo'ro. 

Fernan,fo Lobo. 

CrP.a HIJJ eo~nunaudo StJp•~rinr •le (~u;u·.!a Na•·i11naJ 11~1. e•nll~tl'(~:t de n~~~~:l.VUVêl, 

ll!J 1•;:-;t::tdo li•J .:\liuas ffeJ·tv•s. 

O Vice-Presidente d:t Hepuhlic:t dos gstados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo nnico. Fiea eroarlo na cu marca de Bocayuva, no Estado 
de l\Iirms tleraes, um f!OHIIII ltHio SUJWrioi' do !Juat•da Nacional, 
o qual se ~.·ompoi·á de 11111 hat:tlhiio do iul"antari:t do serviço 
activo e nm do da re,aJn•a, eom IJUatt·o eOIIlJIIII!tias cada um e a 



ACTOS IJO PODEll EXECU fTVO 655 

designação, aquelle de 2000 e este de 116•, e de um regimento de 
cavallaria, com igual numero de esquadrões e a designação de 64•, 
os quaes serão organisados com os guardas qualificados nos dis
trictos das .referidas comarcas ; revogadas as disposições em con
trario. 

Capital Federal, 30 de setembro de 1893, 5• da Republica. 

FLOltiANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

IJECkETO N. 155:~ D- DE 30 DE i:iETE!IlBRO DE U-l\!3 

Crua un1 t•egilllento de cavallal'ia de guardas nacionaes na comarca da. Palma, 

no Esl:ulo de ~Iinas Geraes. 

o Vice-Presidento da R13publica dos Est:tdos Unidos do Brazil 
rosolve decretar: 

Artigo unico. Fica creado um regimento de cavallaria do 
g·uardas nacionaes na comarca da Palma, no Estado de Minas 
Geraes, compos.to de quatro esquadrões e sob a designação de 63•, 
o qual se .organisara com os guardas qualificados nos districtos 
da referida comarmL ; revogadas as disposições em contrado. 

Capital trederal, 30 de setembro de 1893, 5• da Republica. 

)<'LOIUANO pglXOTO. 

Fernando Lobo. 

DI~CRETO N. 155:J E - I> E 30 D~; SETEMB!to DE 1893 

!\1:\nda. ClllllJH'ir o rli:1posto no art. (jo ~~ ~eguintes da lei n. 183 C, de 2':3 de 

sete111lJ1'o de tsv::, :-.oiJr,~ a conversão em apolices d(~ capital e juros, ouro, 

do vain1· uumiual de 1:0011$000, doR lastro~ 1l•n; IJ:'wcus ewis.,.ores, existeutes 

e'\1 11'11'11 1)11 1'111 :tpoliCI!S. 

u \"ieu-l'I'esidente •la H.epuiJlica dos Estados Unido:; do Brazil, 
pam dai' pl'ornpta e !'acil execução ao ']Ue se acha disposto no 
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art. ü" e seguintes da lei n. 183 C, de 23 de setembro do corrente 
anuo, decreta: 

Artigo uuico. O Ministro e Sem·et;lrio dos Negocios da Fazenda 
e autol'ismlo aman,J<tr iuscrevct· no g-rande livro da di virla pu
blica interna 11111 empre~tirno, c11j-1 importancia nominal soja 
exactamente correspondente it do~ rlepositos em apolices da di
vida puiJiica e lastros meta!licus, feitos no Thesouro l:<'eueral 
pelos díYersos bancos emissore~ para g-arantia 1las respectivas 
emis~õt:s. Do a<:to da inscripçã.o, ora autorisada, devct·:io constar 
as ne•~essarias especilicai;ões e o lim p:1ra que é funda,ta, a pt'•!
sente diYida, tnuo de accordo com a lei n. 183 C, de 2:~ 1lc 
setemht·u supra referida. 

Capital Federal, :Jo de setemln·o de 1893, 5" th Republica. 

FLORIANO PEIXOT<J. 

Klisbello Freire. 

DECRETO N. !551- VE 3 l>E OUTUBRO DE 18!)3 

EleY:t a (~aUeiras as anlas de ge"::Jetri:t dP-"l'ipti..,a.tl4J !•J :uuw e do• ttq• ••:T:tpltia 

d11 Jo :111n0, a.mha:-; do Clli"Srl p-eral das c...:~~ola~ militan~s dC'sta. Ca1•ital e d•• 

E~t:ulo ![,, I:io nrall'le d·J :--:ui. 

O \"ice-Presidente d 1 Repul,lica dos Estados Unidos 1lo 13t>;lzil: 

Atteml·mdo a quA e convenieut·"~ qno as materias e:I~in;llh\~ 
nas ditl'f'rentes escolas supet·iore~ cLl J:.epubli•·a tenham ig-ual 
de~~~m·olvimcnto, 'JII<Jt' no interc,~ll geral da instrucç:\o, qullr 
110 UO~ J>l'Oprio,; allllllttOS rpt·~ precisem l'rerptr:tt!:tr !Il>IÍS rl•i 1t1I1:1 
dessas e~col:1s. pelo que de,·e uma mesma m:tteri:t trH' igual 
categ-ol'ia em todas as escol;~,;; 

Attewlen.lo a tfllt' r.••evem if.!'ll<lllll'ltlt•! h:>.l'liiOniS:II' o di,;po,;tu 
não so par·a a 2• n ;}• c:"t,kir·as do 1" :111110 dn curso !'nn•lam •nt;~l 
"'' Esr:ola l'olytechniea, appront'lo por •locrcto n. w·n ,!e 22 
de noYembl'O lle 18\JII, em seu r~rt. 1", llHl~ t:unbem o tlotertrJinado 
pelo decreto 11. 0G de 17 dP. d<iZGntbt''J de 188U pat'<t a ~~~col:t 
Na vai, o que foi ainda mais mu:t vez sanccio11ado pda. :J• ca
deira do Jo a11no do ülll'SO supet·ior dessa escola, como pt·~reYe 
o art. 6" 1lo decreto 11. 125G de lO de ,janeiro de 1891; ~~ 

Dt:cre!a : . 
,\l't. 1." Ficam cll'v~vl:l:-< a eadoiras :ts :~r!las do g-.. oruotria 

'le~cril'tiva do I" auuu n''de topogmphi:~ dtl ::"anuo, aruha~ do 
(~lll'SO g•:t·;d d:o E~eola \lilitat· da Capihl e da do E:>tatln ctu ltio 
liranuc •lo ~ul, apprüvatio pelo uecrfllo 11. 330 rle 12 de abril 
1le ll:lüU. 
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Art. 2.• As cadeiras ora creadas continuarão a fazer parte 
da 5a secçiio. 

Art. 3.0 Nessas cadeiras serão providos os serventuarios vita
licios das actuaes auhis. 

Art. 4." Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Marechal Antonio Enéas Gustavo Galvão assim faça ex

ecutar. 
Capital Federal, 3 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PBIXOTO. 

Antonio Eneas G. Galvüo. 

DECRETO N. 1555- DE 5 IJE OUTUBRO DE 1893 

.Ahre ao l\{ini~terio da .Justiça e Negocios Interiores o crpdito extraordinario 
de 122:493~750 p::wl o custeio do Presidio de Fernando o! e 1'\oronha cluranto 
o SPgnndo semes~rt~ deste nnno. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Considerando que subsistem intcgralmentn as razões em quo 

se fundamentou o decreto n. 12:H de ~~ de janeiro u! lituo, 
pelo qnal foi aJ,crlo o credito de 122:4!J:.l~750 pam o custeio do 
Presídio de Fernan1lo de Noronha, 110 Estado ele J',·rnamlmco, 
durante o primeiro semestl'e deste anno; 

Considerando, outrosim, que o Congresso Nacional, a quem foi 
dado conhecimento da situação em que se acha o mesmo Presídio, 
não deliberou àcerca do assumpto : 

Resolve, usando da autorisação contida no§ P do art. 20 d:1 
lei n. 126 B de 21 de novembro de 1892, abrir um credito extra
ordinario de igual quantia ao Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores para occorrer ás despezas do referido Presídio, durante 
o semestre corrente. 

C"pital Fcdernl, Gele outubro de 1803, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fen~ando Lobo. 

~d"o:AJ'Id> 

DECRETO N. 1556- D" 6 DI~ OUTUBRO DE 1893 

Abr~ :1.0 l\finistedo tJa :Marinha o credito de 3.021: 113.~/~S, para dh:er~ns Yerl1as 

do actual exer·cicio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attend~ndo ao que .expoz \J Ministro da Marinha sobre a iu-

Poder Executivo 1893 42 
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sufficiencia das quantias votadas par!\ diversas verbas do exer
cício em vigor : 

Resolve. de confoJ•midade com a 1 ~i n. 589, de 9 de setembro 
de 1830, abrir o crPdito de tres mil v in te e um contos cento e 
treze mil setecentos trinta c oito róis (3.021:113$738) pam as 
rubricas abrtixo declarad~s : 
Cn1·pr~ de ~larinheiro;; Nncionae~ ............. . 
:'.lnnições navaes ........................... . 
Eventuacs .................................. . 
Fl'et<>s ...................................•.•. 
Couihnôth·L·l. ..........•...................... 

1.228:776$880 
n42: B:~7 S338 
;)OíJ:OOI ::iOOO 
400; 0( i0$000 
l:íO:OOO~UOO 

O C0ntra-Aimirnnte Felippe Firmino Rodrig-ues ClmYe~. Minis
tro de E~tado dos Negocias da l\larinha, assim faça executai'. 

Capital Federal, 6 de outubro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. Chaves. 

DECRETO N. 1557- DE 7 DE OUTUBRO DE 1893 

Prn\·i(lcncia sobre o p1g-n1nent1J de Ui\·ersa...; de~per.rts a cnrgo do :\[inistP.rlo da 
.Justir:a e NegrycÍ'Js Tntcri•Hes no exercicío de 1893. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Cnidos do Brazil: 
Tendo solicitado em mensag-ens de 26 de maio, 21 de junho 

e 29 de ago~to do corrente anno tliversqs creditas para fazer face 
a despezas imprescindíveis a cargo elo Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores, no exercício de 1893, devido a insutficiencht 
dos qne foram votados pelo Congt·esso Nacional; 

E considerando que o mesmo Congresso encerrou snas sessões 
sem ter podido ultimar a conce~são dos ref,·ridos creditos : 

Resolve abrir, sub sua. responsabilidade, o credito extl'aot'rll
nario de seiscentos quarenta o tres contos seiscentos vinte o 
sete mil réis (!i43:627$000), destinado :1 occorrer ás despezas con· 
stante,; da demonstração junta, sendo esta providencia opportu
nameute submettida á approvação do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 4° da lei n. 589 de I) lle setembro de 1850. 

Capital Federal, 7 tle outubro de 1893, 5° da RepulJ!ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fenwnclo Lubo, 
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Demonstração dos creditos· solicitados e ainda não votados pelo 
Poder Legislativo para as verbas do orçamento do Ministerio 
da Justiça e Neg~Jcios. Interiores, abaixo mencionadas. e dos 
augmentos que são precisos. atá ao ftm do exercício corrente, 
em vista da despeza. realisada nos nove primeiros mezes do 
mesmo exercício. 

§ 1.0 SECRETARIA DE ESTADO 

Despezas diversas do material ...• 15:000$000 

§ 3.0 JUSTIÇA DO DISTRICTO FEDERAL 

PESSOAL 

Ordenado dos escrivães do extincto 
Juizo dos Feitos da Fazenda: 1 
da Capital Federal I :600$000 ; 1 
do Estado da Bahia 500$000 e 
um de Pernambuco 500$000 •... 

Gratificação dos officiae.> de justiça 
do mesmo Juizo: 2 da Capital 
Federal 1 :920~; 2 do Estado da 
B thia 600$ e · 2 de Pernambuco 
600$000 ......................... . 

2:600$000 

3:120$000 

§ 4.0 POLICIA DO DISTRICTO FEDERAL 

PESSOAL 

Vencimentos de olflclaes e praças re· 
formados da brigada pollcia.l. •.. . • 10:000$()00 

MATERIAL 

Diligencias policiaes ............... . 
Aluguel da casa d1t Secretaria de 

Policia •..•.....•.•...•••.......• 
Concerto da lancha Sampaio Ferra:~ 

e aluguel e custeio de outra para 
substituil-a .•..•••.•.......•.•..• 

Objectos de expediente para a Secre· 
taria de Policia ................. . 

Aluguel de estações e postos policiaes 
Curativo, sustento e vestuario dos 

l?resos da Casa de Detenção ...... . 
Objectos de expediente para o mesmo 

estabelecimento .................. . 

200:000$000 

10:600$000 

16:000$000 

5:000$000 
9:400$000 

70:000$000 

200$000 

321 : 200$000 
Metade da despeza (correndo a outra 

5:72()$000 

metade pela lntendencia Municipal) 160:600$000 
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§ 5.• CORPO DE BOMBEIROS 

úm·~imnntos rle offidn.es e pt'<1QflS rc· 
foem:tdo~ .•..••.•••••••....••••.. 

~ 7 .o .TUN'L\ CO:\L\IERCIAL 

:lf.\ TE H L\!, 

Objectos de expediente e outras rles
pezas miudn.,; .•.....•.........•.• 

Alugnel tb castt •........•......•.. 
I :400$000 

500:?000 

§ R.o ClUARfH NACIONAL 

Vencimento •lo commn.nclante snpe
rim· o g-ratific::tçiío aos otrieiae:; em 
commissão no re~pectivocommonúo 
superior...................... 15:000$000 

16:000$000 

2:000$000 

Do;;pezas com armamento, correame.~, 
instt·umentos, imjwes;;:'io 1le p;tten-
tcs, sct•nmt0s, etc.............. 35:000SOOO 50:000$000 

~ li. FACULD,\.Dl~ I! E DlnElTO DE S. P Ali LO 

l'.tra renumer,tçito d9 ~CJn·i•;ns de 
exame~ gerao:> 1le pt·eparatorios do 
curso :~nnexo, efl"ectna.Llo,; o a 
c tl"•Jctuarem-sc •.•..••.••••••...•. 7:220$000 

§ 13. FACULDADE DE DIB.EITO DO RECIFE 

1'.11·;1 remnnoe;tç1o d•) :-··n·,·i•:n~ do 
f.''\;_JJn••:-; ,~·t·l';\I~S dn PJ'.\I';q·a.l ll'io~ do 
~·~11 ~-u ·.Jtl~eXtl, p,l(•!.!t,ta :o-.:." cf-
r·,, •tn;IJ'.'J;l-~ • ••••••••••••• , ••••••• 

Vunciulünlo,.; Ú•1 Hlll proles,lll' do the-
tn~·ie" lt,:td•·Íl'~t <'Xtind:~) ......... . 

::í:OII18UOO 

2:400$000 7:410$00() 
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§ 15. FACULDADE DE ME:DICINA DO RIO DE JANEIH.O 

PESSOA I, 

Vencimentos de setembro a dezembro, 
de quatro lentes substitutos, nomea
dos em virtude do dec!'eto leg-is
lativo n. 138 de 21 de ,iunh<> do 
corrente anna .•........•.....•... 5:6008000 

§ 17. FACULDADE DE MEDICINA DA BAIIIA 

PESSOAL 

Vencimentos de setembro a dezembro, 
de quatro lentes sub~litutos, nomea
dos em virtude llo llecreto legis
lativo n. 138 de 21 de junho do 
corrente anno ..•..•.....•.•..... 

§ 23. GYMNASIO NACIONAL 

PESSOAL 

Vencimentos de I de julho a 31 de 
dezembro, do pes~oal constante da 
«observação)) feita na tahella ex-
plicativn do orçamento em vigor.. 15:000$000 

Gratificação de 1lous ;.ruardas das hi
hliothec<lS a 1:200$ e de dous àju
dantes de porteiro a 840!) a cada 
um, d•3 ambos os externatos....... 4:080$000 

Gratificações e de~pezas com os ser
viços 1le exames geraes de prepa
ratorios já elfectuados e a effectua-
rem-se. • • . • . . . . . . . . . . .. • .. . . • . • . . 12: ooo.-;;ooo 

MATERIAL 

5:600$000 

Despezas provaveis ................ . IO:OOOsOOO 41:080:::000 

§ 26. INSTITUTO BENJA!\!DI CONSL\NT 

Diversas despezas do- Material - 3:000!';00fl 
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§ 27. INSTITUTO DOS SURDOS-MUDOS 

MATERIAL 

Alimentação ...................... . 
Material para as otficinas ..•.....•.. 
Taxa de esgoto .....•...•....•..... 

4:000$000 
I :000$000 

60$000 5;060$000 

§ 33. PALACIO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

Despesas realisadas e a realisarem-se 
até ao fim do exercício .••........ 45:837$000 

§ 42. INSPECTORIA GERAL DE SAUDE DOS PORTOS 

Alugueis de casas para as Inspectorias 
dos Estados •........•.•...•....• 

§ 46. ASSJSTENCIA DE ALIENADOS 

Diversas despezas do- Material -

§ 4R. EVENTUAES 

Para pagamento de vencimentos por 
substituições, ditferen<;as de cam
bio, medalhas de distincção, ser
viço eleitoral já realisado e a rc,l
lisar-se nesta Capital e nos Estados, 
ajudas de custo e gratificações á 
commissão incumbida de d,1r p<tre
cer sobre o projecto do Codigo 
Civil, exi>edição de telegrammas 
pelo Chefe do Estado e por este 
Ministerio e outras despezas im-
previstas ••...••.....•........•.. 

3:500?000 

90:000$000 

180:000$000 

64g:627$000 
Secção Geral de Contabilidade, 7 de outubro de 1893.- O di.., 

rector, Jose Carlos cl~ Sou:m Bordini. , 
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DECRETO N. 1558- DE 7 DE OUTUBRO DE 1893 

He_stHa o serviço sanitari_o dos portos da Republica. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
considerando que. em virtude do decreto n. 1493 de 3 de 
agosto ultimo, cessou, em todos os seu~ effeitos, a Convenção 
Sa.nita.ria Internaci<mal, que f,)ra promulg<11la pelo dPcreto 
n. 318 de 18811.; outrosim que a actual organ sação da repartição 
de sã.ude dos porto~ se contém em parte das disposições do decreto 
n. 9554 de 3 de fevereiro de 1886, o qual foi derogado pelo de 
n. 169 de 18 de janeiro r1e l89J, tendo, além (\isto, sido expli
cadas e ampliadas algumas das alludidas disposições por actos 
ministeriaes posteriores, rei\olve que, consoliuad<t no regulamento 
annexo t11da a mater·ia attinente ao assumpto, SPja o mesmo 
regulamentq exewtado no desempenho das t'uncçües incumbidas 
às Inspectorias de saude dos portos, emquanto não for alterado 
por acto do Congresso Nacional. 

Capital Federal, 7 de outubro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernamlo Lobo. 

Hcgulamento llo seeviGo sanitario dos portos, a 
que se eefcrc o decreto n. 1558 desta data 

CAPITULO I 

DA OTIGANISAÇÃO DA REPA!lTIÇÃO 

AL't. 1. o O serviço sanitario dos portos da Republica dos 
Est:ulos Unidos do Hra.zil, a cargo <lo .Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores, é incumbido a uma Iaspectm·ia Geral com 
séde na Capital Fe,ler11I. 

Esta repartição tem por fim a execução do preseate rezula
mento e o estudo de tod;ts as que,;tões concerneate;; as tni·lade 
dos portos; para o fJile proporá ao Govern0, pot' interrnerlio rll' 
dito Ministerio, a;; medidas que jnlgat' conveniente;;, cumprindo 
as ordens que delle receber. 

Art. 2. • A' Inspe,,toria Geral de Satule dos Portos incnmhe: 
!•, a direcção e pt·e~t tç<i.o Lh ~o''~o,·r,h 111; li ·o:>'~» h • rw11~ <lt~ 

mar; 
2•, a policia s:tnitari;t dos n:tvios e do,-; aucot'.Ldonro~; 
3•, o :>erviço de prop!Jylaxh iutel'lltcion:tl ; 
4•, a fiscalisação do cumprimento dos tratados sanitari0s que 

p Brazil celebrar com outras nações. 
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Art. 3. 0 No desempenho desses serviços, a Inspectoria Geral 
de Saude dos Portos exel'cerá su:L autoridade pot• si, no porto do 
Rio de Janeiro, e pelas lnspectorias de S<tude dos .portos, marí
timo;:; e tluviaes, nos Estados da Republica, com excepção elos do 
Rio de Janeiro, Minas e Uoy;tz. 

Art. ·1. 0 Ao inspector geral compete: 
I. Cumprir e (';;zer cumprir este regulamento ; 
li. Cot•respotul•ll'-Se com o Governo, 1lando lntrte ao ministro, 

dos facto; impm·tantcs fJUC occonerem no serviço srtnitario a 
seu carg-<l, qnm· na t'apital, fJilCi' nos E,b\rlo,, (• solieitan•lo as 
pt•oviu(JilCia-l IJUC ~e tol'!l:tl'elll LlCC!!SS'IL'i:tS j 

III. Corresponder-s ~ com as demai:; auiorida<lcs, a que se 11ossa 
dirigir, sobre tudo fJUC for concel'llente ao mesmo set•viço, e requi
sitat· di!'ectanwnte, sempt·e que houve!' u!'gencin., os auxílios que 
lhe puderem prestar, communkando-o imuwcliat,•mentc ao mi
nistro· 

IV. 'Fiscalisar o procc1limcnto dos empregados da Inspectoria 
Gct·a! de Snudo dos Por·tos; advcl'til-o.>, quando f<tltarem aos 
seu~ dcvct•e;;; su,;pcnde!-os ató 15 clia,;, <!ummnnic:tndo-o imme
diat lilleUt·~ ao ministro j e, 0111 C ,~,IJS gt',l\'C~, [ll'<ljiÔl' a uemi,são 
um; llliJllf'ados pdu GO\'l'I"no ; 

V. ltubricar as contas d<ts rlc_;;pozas, as follt IS dos vencimentos 
dos clllpregados da repartição o os p.~t!i·los para furnecimmtos; 

VI. A~sig-nar as cartas de sandc; 
VII. Interpôr seu parecer sobt·e a~ construc<;>t13S que se pt·oJe

ctarcm nos portos, t<Jtlflo em attenção a inllll'mcia que possam 
e!las exercer na S<•ude publica; 

VII!. PI'Opôt• ao Gover·no a conce.o;~iio ou a retirada, t!os privi
legios do paquete its emlnrcaçõe3 quo se submettorem ou não ao 
disposto neste regnlam·Jnto c no,; tl'at:ulos llltern tCiOiuc;; r1ne o 
GO\'erno da Repuh!ica pJn'cnt!lt\L tirm tr; 

IX.. 1\lat·enr u,; anco!'at!our·o,; sanilario,;, •lo accor.:lo com a 
Capitania tio porto; 

X. Exel'cer a p >lich, s tnit tri t dos ancora'louro3 e tios navios 
snt·tos no pol'to, tlct<~t·mirurl'lo, d·3 a c ~or•lo eom a re.;pectiva 
Capitania, o que for pt·ueiso pwa con•ct·v,u·, :n;lhor·ar on J'cstabe
leccr ~tus eorl'liçõc;:; hygienicas; 

XI. Concccler ou negar !icen1p, em occasiiio de epidemia ou na 
imminencia della, pam att'<\Caçiio de navio3 a do.!"as, pontes e 
trapiches, de accordo com a Insp::ctoria d<t Alfandega, com re
curso p.tra o Governo, em caso tl3 divergenci::t.; 

X. li. Dirigir o serviço das quarentenas; 
Xlll. Superinten·ler nos serviços •los hospitaes maritimos e dos 

laz:u·eto_;;; 
XIV. Expe•lir ao~ inspectores no3 Est:ulos as instrucçõ3s e 

orden~ fJU'3 julzar c1nvcniente~ á regularihde e unifúrmi la•le 
do s·~niç•• somitar·io; 

X ', . I 'l'•'stat• :tS in !bt'!ll lÇiiJ' q 'D f<)l',J:tl r'xi~í,[a,; pah S:Jcre-
taria tle E~t:11lo; L • 

X. VI. Apt•es3nt ll' ao ministt·o, no pl'incipio de ca.tla anno, 
um relatoeio dos tm1Ja!ho3 d::t r·Jrnrtiç>io a sou ccu·go. 
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Paragrapho unico. O inspector geral será substituído, em 
seus impedimentos, por um de seus ujmlantes, segundo a ordem 
de antiguidade. 

Art. 5. 0 Aos inspectores de saude dos portos nos Estados, 
funccioiml'ios immediatamente suhordinados ao inspector geral, 
compete: 

I. Corresponder-se com o inspector geral, communicando as 
oecurrenci<lS importantes quo se derem uo sel'vic;o de sua repar
tição, requi.-;itando as medi1las necessarias e pl'estando as in
formaçõe~:; que ! !los forem ex igilla,;; 

li. Observa!' as instrucções qne receberam 1lo inspector geral; 
111. Cumpr·ir nos respectivos portos, attcmlendo sempre ao dis

posto no numero I deste artigo, as obrigações imlicadas em os 
numeros I, V, VI, VIl, Vlll, IX, X, XI, í..II o XIII do art. 4"; 

IV. Apresentar em o principio do ca(:a anuo ao inspector· gorai 
um relatorio dos trabalhos da. repartição a seu cargo. 

§ 1." Os inspector·es nos t<:stado~:; communicar-se-hão entro si e 
com o inspector· gel'a.l, por meio de otncio, e telogi·aphicamente só 
nos casos seguintes ou outros d' igual gravidade : 

I, a chegada, :t qualquer dos referidos portos, de navio pro· 
cedeu te do pot·to iuiieiouado ou sn~pcito; 

11, a de ua vio, a ~ujo bordo se tenham dad•J casos de moles tia 
postilencial on contagiosa ; 

III, a de embarcações em más comliçõe~ hygienicas ; 
IV, o a]J[mrecimento, em qualquer dos ditos pol'tos, de uma mo

lestia pestilencial ou contagiosa. 
Nas communicações, que em taes casos houverem de fazer, os 

inspectores est uloaes assignalarão os meios emprcg.Hlos para 
remover ou attenuar o mal. 

§ 2.0 No relato rio· annual, o3 inspcctores de saudo dos portos 
nos Estados cousignm·ão : 

I, o numer·o do navio3 entrados, sahidos e que ticam fundc<lllos; 
o calculo d:t população fluctuauto e a respectiva no~ographia; 

Il, a in•lic•1cão da~ principaes con•Jivões rneteorologicas de ca'la 
por·to, coro detcrmiur~ção das lllé·lias hebdnrmvhrias o mensaes ; 

li!, a. illllicaç;io das mole::;tbs mais ft'e!l'l•.'ntes no porto o ll<c 
cio la de. 

§ :3." S·wão o~ inspectores substituid.:,.; pelo seu ajudante, e pelo 
mais antigo nos Estados em que houver dou>. Na falta destes, a 
substituição se effectuara por merlicos designatlo3, nas occasiõ.•s 
ul'gentes, pelo governador ou presi lente, qne o communicará ao 
Ministerio da Justiça e Nego~ios Interiores, afim de resolver 
definitivamente. 

Art. 6.• Aos aJudantes dos inspectot'es cumpre: 
I. Visitar diariamente as embarcações qu0 entrarem; 
II. Visitar com tt maior promptidã•J as emb:1rcar:ões surtas no 

porto, que tizer\Jm signal ole d•Jento a bordo, o dar ao~ cnt'unno.i 
o conveuionto ole~tino ; 

Ill. Presidir ú (lc:;;infec~;:Io das cmktrctu:õ:;s entl'a•las, !Jmll 
assim das que estiverem aneor,~(!as no porto, quando for pr·eciso; 

IV. Assignar as intimações de multa; 
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V. Commnnicn,r immedia.tamente :-tos inspectores as occurs 
renci:ts notaveis fJUe se olet·em no ~ct•viço •la.; visitas ; 

\'!. Snh-:titnit• o:> inspodorc~ ll:n ~"ltS imp~' limcnto3. 
Art. 7 ." .\o secrctarh c<>Htpot•' litzm· t0~lo o expedient" e 

escript•u·:H;i'io. O ~e~ret:u·i•J ri o eltr~!<J •lt snc,·ctnrh c os. detnai& 
C1Hpt'~?~·.1•lo...: 1la rn·)~ln l lh(~ H ~-:l'll ~\l'11H'li:1·1ri•H. 

P.u·a~raplio nnk•). ~c·ra ~ah-tltn:·l·•, n·, ln.-·[' • ·tori:t Gnr.t I. p :lo 
o!Ikial df~;;1~·na1lo pol11 ln-.:pc~·~tn1· ;..:·ct·al. 

Art. i'.'' Allint •Lts attrilnti<;óJ·h ,, d '"~'<'l'·JS d • qnc tl'tt:tm os ar
ti;.:ns (•I'Ot~:·d,•nt"s, eotup ·t·: a-; ant•::·i I:L'le> s tnit;u·ias do~ p:lrlo'i: 

l. l~xallliUal' :~s C•Jn li<:-·-;~ !1.1· .:i":tit:a-; ,J •s rr: vi•J'i fnn•lea·los, 
lt'llll"•llh:tndn a.> mc•lida~ •·IJ:tv ·ni•l'tl,·s it sawl-1 dos tr·ipolant•·s; 

ll. E:("l:ni:t•tl', n·1s u·~vio.;, th !!"•'!l·~r·o . .; alilll•Jnticio-;. m:tn•\au•lo 
inntilbar o-; qn•~ :-:;·~ ac!l·lt'eln ;.~ti' ,:_::tdt_H, ~· I'·'IHI)\~~~L~ o~ que~ 
lk:tll·l·• a IJtll'd,,, pud,,t'.•J\1 alt•ll';tt·--·J fa,•illll•'IÜ<); 

111. l'r··•llil>it·, ~•):ll(ll'O '(IW fu" Cil!l'."·ltlt3.tt ·,a ven•h de g-•m0rns 
co:nn~tin::~ ··h ·IJi·h~ po!o~ qnitan ldr·c,~ tn:tritimo~; co:lllnnni
c,ut•l(l a ]II'<Jili'•it:iio it C:l[llhni" 'lo p •rto, p :r:t tol'll:tl-<t ell'ectiva; 

IV. l~<:pre~cnlat· á~ autol'irlad,~::; eompehntes contra :,s con
str·ueçõe~ que pu•lcrem pr"jt11licar tt s·•.luhl'ithde tlo porto, 

CAPITl'LO li 

DAS Vl3ITAS Sc\XJTAI:IA~ AOS XAVFIS 

Art. 9. 0 A visita sanitaria tem por 11m: ''erifkar o estado tle 
Fan•le a !J,Jrllo, Ol'denar as medidas con \'eniente,; pat•a cons~rvar 
ou rcshtholecel' a~. boas conrliçÕJ-; hygienit·;t,..; r!n:; navio~, impôt' 
:•s qnarcntcnao> pt'eci~as e Jb,;ali~;tr· o cumprimento das provi
dencias alloptadas. 

Art. 10. Haverá em ca1la porto tltw,q especks de visita.: 
A e>·terna, para O-' navios qtw entrar,Jm ; 
A i;Jienw, par·:-. os navio.;; .h f·m.tcad·1~. 
Estas vi~ita,; serfifl feibs pCJ!os ajn•lrrHtcs rlo ins~ector ge:•al, 

no porto tio Rio rle Janeii"o, e pelos inspoctot·es 1lo s:1111lo e :;ens 
njtHhntPs nos demais port<Js. 

§ I. o A distritmiçi'io !lo serviço •bs visitas no porto !lo Rio de 
.Janeiro s•wít feit:; pelo ins:Jeetor geral e po·ler·á ~"t' altetwb pelo 
mes~no f'qnr:ci<maril), r.onf.)J'me a~ eircnmstancins 0 exigirem. 

§:!.''A Ybita externaeomcçnrh ao mt-;c8r tio sol, ser•\ suspensa 
ás 10 hor·:ts, re~omrçm·i\ ú~ !I e t•wmin'1rà ao pór tlo sol ; a 
inter·;n :'crit f<>ita ús lO hor··~ rla manh:i, e•n ép'lC 's norm·v~s. c 
il~ 9 ,[, l!ltlllr:i. e :\s :l ,_], t ,,.,] •. 'l'll:l'l•1 rr•i·nr qn:t\qner epi
deJni:t 1!1) p1H'L). ?\~~-;h~ ulti~uo ('·h,J. e si n ::;tncl·! p~t·1lie:t l) 0xig-it\ 
['D 11Pt'ii.O o:-; illSj)·~r~tOl'Ch Ol'~leiltt' ~:isita:-; 1~:\tt'tH)l':li!l"ll'i;t~. 

§ 3. '' Si :t Yisita s:lllitaria hnln'ct• de sot' feita e:n a.lgnma 
e~tat;ão IJH:Ircn te 1m ria, del h ticc~.rão incnmbirlos os medit~os do~ 
):17.1retos. 
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Art. 11. As visitas sanitarias serão obrigatorias para todos os 
navios, exceptuados apenas os que viajarem entre portos do 
mesmo Estado, os cruzeiros e as lanchas de pesca. 

Art. 12. Nenhuma autoridade aduaneira ou policial poderá 
exercer jul'isdicção sobre navio que não tenha sitio visitado pela 
autol'i,lade sanitar·in. ; e, qu:tnilo os empreg-ados d:t Alfa111leg:t ou 
<h Policia se 1lil'ig-irem a. qualquer navio eonj•1nctamcnte com o 
da visita de saudr, o fnuccimwrio incumbido dc~ta terá sempre 
precedencla sobre os outros, os qnae.; não poderão com1unnicar 
com a embarcação, sem sua. licen•;a. 

Art. 13. A bamleira. amarclbt içada no mastro <h prôa 1le 
qualquer navio signitlca qne e>t:i. elle intcrdicto peb repar·tição 
de saude, a qual set'á a uuica competente para lovant:ll· a inter
dicção ; e tanto a Capitania do porto, como as reparliçües da Al
fandega e !la Policia siío obrigadas a respeitar e c,,zer resp ·itar 
a mesma interdicção. · 

Art. 14. Logo que qtmlqner n:1vio f'unrle.tr no ancorar\ouro •le 
visita, para elle se dirigira <t autoridaue, ~anitaria, P, cllegaildo 
á falla, fará o interro_qatorio. 

Consisto este em exigir a mesma autoridade, do comm~tn,Jante, 
immediato ou medico d1~ bordo. si o houvei', resposhs clttras u 
precisas ús seguintes perguntas : 

I. Qual o nome do navio 1 
li. De onde vem e quantos dias traz de viagem? 
I li. Qual o nome e a qualidade do informante ? 
IV. Quaes os portos em que tocou 1 
V. Communicou em viagem com algum navio ? Qual e de que 

procedencia ? Qual o estado sanitario de bordo desse navio ? 
VI. Tem carta de saude ? Limpa ou suja ? 
VII. Teve ou tem doentes a bordo? Quantos? De que molestias 1 

Quantos se curaram ? Quantos falleceram 1 Quantos se acham 
em tratamento ? 

VIII. Em que dia, depois da partida, appm·eceu o primeiro caso 
de molestia, e qual füi ella? 

IX. Foi submettido a algum tratamento sanitario em qualquer 
porto de escala 1 Qual o porto e qual o tratamento 1 

X. Que documento traz qne comprove a realitlaJe desse trata. 
mento Y 

XI. Quan•lo teve Jog-ar a bordo o ultimo obito? 
XII. Tem estufa de desinfecçã.o o foram pr.tticarlas desinfecções? 
XIII. Possue todo.> os livros c papeis indicados no regulamento 

sanitario deste porto? 
XIV. O que vem aqui fazer? 
§ 1." As respostas dadas ás questões acima serão registradas 

no livro de visitas. que ~ uutoridade sanitaria deverá levar 
comsigo; e, si to•las ns respostas forem satisfactorias e nenhum 
motivo houve!' para duvidar 1h veracidade della~. a antot•itl:ulo 
entrat•á no navio, vrocerlera P!ll acto continuo á leiturn. !la~ mes
mas respostas, assignará e fará nssignai' tambem pelo comman
dante do (navio e pelo informante a folha respectiva. do livro e. 
proçederá erüiio ao e:rflme ordinrn·io. 
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I 

§ 2. o Para e~ectuar o exame ordinaJ·io, a autori,Jacle pecliril. em 
primeiro logar a carta rle saurle e a guarda.rit comsigo ; passará 
depois a analysar a escriptm·nção do bordo, principalmente o 
liv::-o da entei'In<ll'i<t e o do rcc·~itnario medico e apporà u :;ou 
1:isto na pagina em que a esel'ipluração terminar. 

Em seguida examinarà os diverso:; comp:11·timentos rio navio, 
sohrotwlo a cnfermaritt e o.> alnjamentos da marinhag1·m e elos 
passtlg"Piros; c, si VCI'ilicar quo a:; inl'orm:u:ões foram exacbs e 
nada faz suppôt• quo o navio se ache cnntamin:ulo, visarit a carta 
de san.Je, que entregará ao COJlllll:\llthnte, o eonceder;'t livre pm
tica. ú embarcação. 

§ :J. o Si o estado sanitario 1lf' brl!'llo fOI' hom, mas achai·-se o 
navio em m:\s condiçõf's de asseio e hygiene g-er:d, a autoridade 
sanitari<' ordr•narit as lieneticiações que se tornarem preci,-as, 
JlHU'cando pl'azo para sua, c•xecnçiin. 

Expil'ado este, n. ernLarcaçüo poril'ril efl'ectuar seu uxpediente, 
caso tenha cumprido as ot·rlens recehitbs. Si a demora tlo navio 
no porto rle che~~·ada tivct' tle ser curta, c for impossível, por 
e,;treiteza de tempo, praticarem-.;;e ús hene(kiações indicarhs, a 
autoridade s mitaria rlesig-na.rá as mais urgrmtc;;, ticnnrlo enten
di•! o que, sem terem sich e!lns renlisallas, nenhunm operação tle 
descarga e 1le carl'egamento serú permittida. 

E:;tas merli•lns de asseio e tle h~·gir·ne não impedem o d•?sem
barqne dos passageii·os, nem obstam a communicl!ção do pessoal 
de lJOnlo com a terra. 

Da or1ltnn da autoridtule s.witaria deverá ser avisaria pot• 
escripto a t•ep:~rti<;ão aduaneira. 

§ -1. o Si Rl in fof'lnações não forem satisfactol'ias, ou si o na vi o 
procPder de porto inticionado on suspeito, a antorir.la1le sani
taria não entrará a b01·do, e o intimará a seguir para a e,;taçiio 
qua rnn tema ria proxi ma. 

§ 5. 0 Si as inl'ornwções C.J!'em satisfnctorias, mas veriticar-se, 
pol' o'casi:lo do nxame or·dinario, qn•l n:1o foram cllas ex:tctas, 
ou qno houve má !'é p•1r pal'le rlo inf'ormnntrJ em materia atti
nent,l :·t s 1 u!IP- de hor·r!o, a autol'i1lade s:nlitaria retirar-.;;e-ha S31ll 
prosrguir no exame, intimando o n:tvio a snhn,ettcr-se ao exame 
1'Íf/OI'Om na esta<;fio quarentena ri:~. 

Neste caso, a autori1lade sanitaria qne tiver proced:1lo ao exame 
or,Jinario, bem assim as pessoas rpw honverem communicado com 
o na vi o tlcar:lo detidas a bordo da ontharcnçfin que ns conduzin, 
ou em outra d1lstinnda a f';<Se 1im, ate que do resultado do exame 
rig-oroso se deprehewla qual o tr:1tamento que lhe deva ser 
npplicaclo. A embarcação quo eonlluzir a mesma autorirlade, de 
volü1. rio navio, içará a lmndeil'n amarella no mastro da prô:t e 
ueclarar-se-h:t em qnar<mtcna, até rJIW o chefe do serviço deter
mine o rpw l'o1· de mister·. 

§ li.'' Si n innxactidiio tlac.: infcl!'ll1:1cões cons;stir npenas em 
)lOlll•JS SI,CIHHJ.H·i(lS, o qnc nfio S() J'ü!il':llll {t S:\IJ,!e de i1ordo, <t 
·lllt01·ilhtle sanita~ ia T'~"""c·gniJit Bil exnn1e m·dinario e yb:n·:t a. 
carta de ~;aurle, que será entregue ao commamlante, ao qual 
i mporú a multa deste regulanwnto. 
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§ 7. o Na hypothese do § 5", a cartà de saude, sequestrada pela 
autorilll\lle sanitaria, será remettidtt ao medico do lazareto, que a 
restituir;i ao command<tnte, depois de terminado o exame rigo
ro>o, ou do tinda a q uaren te na, si ror caso disso. O mesmo medico 
vi~ará a dita carta e inscreverá no bilhete de livre pratica a nota 
do tratamento que o navio houver solfrido. Esse bilhete ficará 
]Jertencendo ao commandante. 

§ 8. o Si o porto em que taes operações e exames se pmti
cm·em for o terminal d<\ viagem, a carta de saude que o uavio 
houver· trazido pertencerá á lnspectoria de saude. 

Art. 15. O~ ajudantes em serviço na. visita interna percor-rerão 
quotidianamente os ancoradom·os e visitarão os navios fun
deados, começando pelos que tiverem içado o signal de doente 
a bordo. 

Nas visita~' examinarão a aguada, os alimentos e qmmto tenha 
relação com a h:.'giene do navio e das pessoas que nclle exis
tirem ; e de tudo que exigir providencias, que não estiverem 
previstas ueste reg-ulamento, Ll;~rão conhecimento irnmediato aos 
inspr~ctot'HS, que •leterminal'ão o rpte for· conveniente. 

Art. lG. Qnandt• rcin:u· qualqw·r epir:lemht no ]JOt'lo, o aju
dante da visita iuter·na entrará. nos mwio::i chegado8 na vespera 
e veri!ice~rú si foram cumpridas as instrne.,:ões dadas pelo ;~ju
rlaute da visita externa ao respectivo capitão, por 0ccasião dêt 
chegad,t ; c, no caso negativo, determinara que taes instrucções 
sejam observadas, sob pena de mulb, dentro de prazo razoavel, 
que marcará. 

Art. l7. gm épocas epidernicas, quando o numero do doentes 
for muito consideravel, deverá, soh indicação dos inspectores, 
pernoitar' em logar adequado o ajudante de serviço na visita in
terna, prompto para acudir 1t qualquer chamado de bordo de al
guma embarcação que pedir soccorro, ou para receber doenteiil, 
que forem enviados dos navios. 

Art. 18. Si em alg-um n<wio ancorado se manifdstar um caso 
de moles tia, seja e !la qual for, deverá o commamlantc içar o 
signal do doente a bordo. 

gste signal consistirá na bandeira da nacionalidade do navio no 
mastro de pt•ô:t. 

Art. Hl. Nenhum commandante poderá enviar para terra, nem 
conservar a bordo, doente algum que appareça em seu navio, 
sem prévia licença da autoridarle sauitaria, mo1liante exame no 
mesmo doente. 

Ficam exceptuados os casos de accidentes traumaticos. 
Art. 20. Nenhum medico poderá. ir a bordo de navio fun

rleado, para. examinar e tratar qnalrtuer doente, sem licença 
prévia da autol'idade sanitari:t, a <fll:ll deverá ser informada da 
uatnt'eza 1la molesti:t. 

I~a1·a.gr:~p1,o unico. As infracçõcc; dos tlous artigos proce.lnnte~ 
ser:w pilll!lbs eom as pen:~~ do a1·t. 7\J. 

,\rt. 21. ~i a. ho!'llo de qualrtner navio ancorado houver doente 
de molestia commum, o njudante da vi::;ita intern'l. o communi
carit por cscripto :w comrnandanto do navio, e esta cornmunica-
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ção antorisarit. o[ dito commandantP a mandar tratar o doente a 
l!ordo un <:m ter ·.t, conforme lhe :qwouvet•. 

No caso d,~ ser o doente removido para algum hospital tle 
teJTa, deverá o commandante pedir ao referido ajudante a guia 
de remes~n. na qual a autoridade sanitaria mencionará o que for 
connwicntc pnm verificar-se a identidade do enfermo e a natu
I'PW. da molestia. 

l'ara~rapho nnico, Sem cs•a q•<in. nnnhnm doente vintl~ dos 
navins ~nt·tos no porto porlerú tet• entrada em qualquer hospttal. 

Art. 22. Si qualquer Jll<)dico, fJlW estiver tr ttando a Lort~o al
~um doente, nos termos do art. 20, reconhecer a convemenc:a 
de sel' o 111esmo doente transferitlo pnrct um ho3pital de tc:Ta, 
rle,·erá entreg;tr ao commandante •lo navio uma guia, data.J:t e 
a5signadn, na f]ual consignarà, além do fJUC exige a ultima parte 
do artigo preceLiente, o motivo pelo qual n~to convem que o 
doente continue a ser tmtatlo a IH·rrlo. 

Essa f1Hia substituirá a do aJudante, para os effeitos do para
grn pito unieo do art. 21. 

Art. ~:L Para tiscalisar-se o l'igornso cumprimento dos arti
gos precerlentes, o 11judante da vi;;ita interna terá o direito de 
examinar o doente recolhido a fJU<~I<Juer estabelecimento hospi
talar. 

§ I." Caso o doentfl remettido pelo medico, de que trata o art. 
22, esteja afl'ectado de molestia pestilencial, que não haja sido 
diagnosticada por orcasião do exame raferi•lo no art. 20, Lieverá 
o administrador do hospital em que hnja elle sido recolhido, com
munical-o sem demora it Inspectoria, para que esta effectue a 
immediaLt remoção do mesmo duent•J para estabelecimento apro
priado. 

A infracção desta disposição ~erit punitla de conformidade com 
o art. 79. 

:§ 2. 0 ltcconhecido f)lle o medico que expedit1 guia de remessa 
do doente para 11111 hospital fJUalquer occultou a natureza pesti
lencial da molestia soiJ diagnostico falso, ou verificado ainda 
que, tendo reconhecido essa natureza, continuou a tratar o doente 
a bordo, incorrer·á o dito medico na multa correspondente indicada 
no art. 79. 

Art. 24. O medico que verificar em doente, que esteja tra
tanLio a bonlo, a manifestação do symptomns de molestia pesti
lencial, rleverá não sú determinar que o commandante ice no 
mastro da prôa o signal do art. 18, como levar o facto, por 
escripto, ao conhecimento da Inspectoria. 

Fica entendido que o mesmo m~dico doverú, desde então, ab
ster-se do dirigir o tmtamento do enfermo. 

Parngrnpho unico. A infr·ac<;ão rio disposto neste artigJ S3ra 
puniria com a mnlla <lo art. 79, applimula ao morlico. 

Ar L. 2G. Si o enfermo exis!•)JJte a. bor·rlo estiver all'ectado de mo
lo~ tia contngin~a, o njnrlanto ola visita interna reguia!'-Se-ha pelo 
qne lhe indicarc·rn a.; seguintes hypotheses: 

a) A molestia contngiosa nii.o é pestilencial exotica; 
I>) A mo!nst.i:t contagiosa ó postileneial exoti•·a. 
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Em ambos os casos occorrem outras hypotheses : 
I • a A moi estia reina no porto e na cidade; 
2.a Reina só no porto ou só na ci1lade; 

G7l 

3. a Não reina no porto, nem na cidade. 
§ I. • Si a moiestia contagiosa não for pestilencial exotica e 

reinar no porto e na cidade, o ajurhnte procedera de accordo 
com as instrucçõe.> que houver recehido do chefe de serviço, fa
zendo removet• o doente para a eu fermal'ia rpw estiYenlesignad:t 
para tal fim e aconselhara as medidas de !Jygiene e de desin
fecção rle bordo, que for·em preci8a;;. 

~ 2.• Si o navio estiver proximo de outros que niir, se ~hm·em 
contaminados, o ajudante mandara removei-o para o ancomdouro 
de vigia, onde serit visitado quotidianamente. 

§ :1. o Si a moi estia contagiosa não pestilencial exotica reinar 
só no porto ou só na cidade, proceder-se-h:, conforme os para
graphos antecedentes, cuidando o njllllante do impedir· as com
municações entre o navio e outros são~, ou entre elle e a cidade. 
Essa interdicção podera ser rigorosn, do modo a transfer·ir-se o 
navio para o ancoradow·o ele ')ltaJ"en cncr, onde ficará detido du
rante o tempo preciso para seu completo saneamento. 

§ 4.• Si a molestia não reinar nern no porto, nem nn, cidade, o 
navio se1•a immediatamente transferido para o ancoradouro de 
quarentena, isolado e convertido c~m lazareto. Só depois de sa
neado se lhe pet•mittirá voltar a<• ancoradouro geral. 

§ 5.• Si a molestia contagiosa que apparecer a bordo d·~ qual
quer navio surto no porto for per-: I ilencial exotica, e si se realisa
rem as duas primeiras hypotheses, o ajurlnnte procedflrá segundo 
as ordens que houver rec•·bido ; e, no caso da terceira hypothese, 
mandara o navio immediat tmenle pam a estação q uarentenaria 
proxima, onde serão observadt•s, em relação a tal navio, as 
disposições referentes as quarentenas de rigor. 

CAPITl i LO III 

DAS CARTAS DE SATJDE 

• 
Art. 26. São obrigados a apr•'Sentar carta de saude, por 

occasião da entrada em porto braziJ.•iro: 
1", os navios proce,JentPs de qual ner porto estrangeiro; 
2°, os que vierem de porto brazileil'o onde houver insl'ectoria 

de saude. 
Paragrapho unico. Ficam dispensados da exhibição de carta 

de saude: 
I •, os navios que viajarem regularmente mtre portos do mesmo 

Estado; 
2", os vasos de guerra extrangeiros, estacionados em portos 

brazileiros, qtw fizerem excursões a !ocalidatles da Rcpuhlictt; 
3", os cruzeiros ; · 
4•, as lanchas de pesca; 
5"; os navios que entrarem por arribada forçada. 
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Art. 27. Todo o navio, procedente do extran.Q"eiro, que entrar 
em pol'to brazileiro, deverit vir munido dos seguintes documen
to.s: 

[o, carta do saude, expedida pela. autoridade nnitaria do porto 
de procedencia, visada pelo consul brazileiro ne~se mesmo porto, 
e, ua tal ta deste, pelo consul de uma nação que esteja em re
lnções do amizade com o Brazil; 

~o, carta de saude tle todos t'S portos em que tocar, visada 
semelhantemente à do porto de procerlencia; 

3", cart:t de saude dos portos brazileiros em que ho:tver tocado. 
ParngrH~ho tJDico. Si no porto de procedenchl, ou nos portos 

de escala (;r,-tranf!eiros não houver rep::rtição de saude, os con
sules brnzilleiros deverão fornecer a embarcação, que a pedir, 
uma declaração nwnuscripta tio estudo 10anitario deste T~orto ou 
portos, e essa declaração prodt~zirá nos da Republ'ca os 
effeitos de carta de saude competentemente visada. Na fal~a de 
consul. brazileiro em qualrpter dos portos indicndos, será vãlida 
par:t as autoridades hrazileiras a communicnçii.o rnanuscripta ·lo 
consul estrangeiro, conforme o n. l deste artigo. Si, aindn, nã1 
houvet• nos referidos portos autoridade consular de qunlquer 
paiz, devr:rão os comnwndantes de nn.vio prover-se dos do
cumentos, que lhes puderem garnntir a certeza. do estado sani
tario do porto ou portos. submettcl-os, no porto do escala mais 
proximo, ao ex:nnc do consul bmzileiro on outro, o qual forne
CI3rá ao mesmo commandante a communicação manusct•ipta de 
que trata. a I a parte deste pal'al!l"apho. 

Art. 2H. As cartas lle s:utde, c>Xpedida'> pelns autorirlntles da 
Republica ou por ellns recebidas, ,.;erão clas;;ilicadas em limpas e 
s1~as; comprehenrlendo-'e na I a c!:Jsse as que consignem au
scncia complet:t ele molestia pestilencial no porto de pi·ocedencia 
e nos de escala, e sendo considerada~ s11jas aqucllas que regis
trarelll casos de mol••stia. pestilencial n:t localidade de ondo o 
J;avio tiver partido nn onde houver toca•lo. 

Na carta ele sn ude deve n antori•hde declarar si no lo:;ar em 
que ó expndiclo o mesuto el"cnmBnto reina qualqunr m"lcstia conta
:;ios<~, que possa compromett.et· a ~ande publica. 

Art. 20. Sú será. válitla a c:trt:t de saudo qne tiver sido 
prtssae!a dentro rle 24 hm•fls antes ela partilh do navio. 

Art. 30. O 'IJisto consular, a que se refere o art. 2i, será 
escripto no 'llerso tb. carta e authenticado com o sello do Con
:mlado. 

Quando, pelas informaçõBS obtidas e conhecimento exacto dos 
factos, nenhuma ol.Jjecção tiver o consul que fazer aos dizeres 
ela cart:t <le snnde, o visto serú simples; no caso contrario, o 
mesmo cousul annotal'i•., em segnitht ao visto, o que lhe parecer 
<'<lllvenil'ntc para rf!Ctifi ·nção do,: <lizeres das cartns de s:wde. 

Art. 01. As carta~ de s 'utle rrno o navio trouxer do porto de 
]ll'ucw.leuci't on <los p0t'1 os rl<? "'·cal:• são propried:Hle do com
manehnto do 11lr!Sillo navio, cmquanto niio cheg-ar este no porto 
do destino tina! da via!Zcm. Neste porto as cartas ficarão per
tencendo á repartição de saude. 
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Paragrapho unico. As autoridades sanitarias brazileiras 
visarão as cartas de sauda qq.e não deverem ficar pertencendo as 
repartições de saude da Republica. 

Art. 32. Quando, por etreito do visto rectificativo de uma 
carta de saude, for applicado a qualquer na.vio algum trata
mento sanitario especial, a autoridaue sanital'ia do porto que 
tal tratamento houver imposto, entregará ao commandante do 
navio um bilhete sanitario, no qual se indicara o tratamento e 
seu motivo. 

Art. 33. Os navios de guerra das nações amigas terão carta 
de Si\.Ulle gratuita. 

Art. 31. Ficam adoptados o~ modelos appensos a este regu
lamento para as cartas de saude e bilhetes sanitarios expedidos 
pelas autoridades do Brazil. 

CAPITULO IV 

DOS ANCORADOUROS SANll'ARIOS 

Art. 35. Haverá em cada porto brazileiro, onde funccionar 
Inspectoria de saude, tres ancoradouros sanitarios: 

o ancoradouro de visita ; 
o ancoradouro de vigia ; 
o an~oradouro de quarentena. 
§ l. • O ancoradouro de -uisita é aquelle em que os navios 

devem fundear par,~ esperar a visit~t sanitaria exterrm, bem 
como o que houverem escolhido para funrlear defiuitivamHnte e 
fazer as operaçõHs mercantis, e no qual a visita interna ~e 
eiTectuará. 

§ 2.• O ancorauouro de vigin é destinado ao isolamento dos 
navios que, niío:>entlo passíveis de qu;1l'entena, devam entretanto 
ser removidos para Jogar afastado dos outros navios. 

§ 3.• O ancoradouro de quarentena é aquelle em que a embar
cação deve fundear para :;oiTI·er beneficiações quarentenarias. 

CAPITULO V 

DA PROPHYLAX!A JIIARITIMA 

Art. 36. A prophylaxia marítima esta.belecida no presente 
regulamento tem por fim o emprego de tantos processos sanitarios 
quantos convenham para resguardar !t saude public:<t dos con
tagios tr;\úclos por mwios que cheguem aos portos da l'tepuhlica. 

Art. 37. E::;ta pr·ophilaxia comprehemle pl'Íncipalrnent(l clous 
proce~sos: a liscali:>ação do esbdo sanit<J.r·io do navio durante a 
viagem com o emprego dos meios a.lequados a cunserval·o ou 
melhorai-o, e a pl'atica do regimen quarentenario aos navios 
chegados em condições de poderem prejudicar a saude publiea. 
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Art. 38. O primeiro processo é realisado pelas funcções incum
bidas aos medicos de bordo e aos que forem designados de accordo 
com os artigos seguintes; o segundo, pela execução do que dispõe 
este regulamento em relação ás quarentenas. 

Art. :-:m. Por occasião do epidemia em paizes extrangeiros o 
inspector geral, conforme as circumstancias o exigirem, poderá 
solicitar do Ministcrio da Justiça e Negocias Interiores a facul
dade de designar medicos-commissarios com a funcção especial 
de observar a borclo dos IHlYios em viDgem para os portos do 
Brazil a pmtica de todas as providencias destinadas a impedir a 
in fe::ção de bordo o expurgar o navio da infecção occorrida. 

Art o 40. Os modicos-commiss:lloios serão enviados para as lo
calidadJs onde reinar molestia pestilencial e deverão embarcar 
nos na~ios que de taes localidades partirem com destino a 
portos brazileiros, observado o disposto no art. 41, I a parte. 

Pamgt·apho unico. A retl'ibuição dest1t commissão dependerá 
dos meios qne 1t lei orçDmentaria consignar. 

Art. 41. Taes medicas observarão as insirucções que houverem 
recebido do inspector geral, e embarcarão no navio que a auto
ridade brazileira, ministro ou consul designar. 

Serão deveres dos meJicos-com~issarios, quando embarcados: 
§ I. o Annotar tres vezes por dia, com designação da hora, 

em um registro ou diario de viagem com as respectivas folhas 
numeradas e rubricadas pelo inspector geral, todas as circum
stancias que observarem, relativa~ it saude elos tripolantes e passa
geiros, e igualmente todas as cansas suppostas capazei" de alterar 
a mesma saucle, quer procedam do navio, quer srjam de origem 
diversa. 

§ 2. o Informar-se de qualquer facto de molestia, que a bordo 
occorrer, por mais insignificante qne pareça, afim de observai-o; 
tendo o cuidado de annotar em sen livro as datas precisas de in· 
vasão e terminnção, favoravel ou fatal, assim como todos os de
talhes conducentes ao conhecimento exacto da natureza da mo~ 
!estia. 

§ :3.° Consignar em seus livros a data d1t chegada e da sabida 
do navio a qualquer porto de esc,'t!a ou de arribada e tambem 
todas as informações qne puderem obter sobre a saude pu!Jlica 
nesse porto o 

§ 4. • Procurar certificar-se, varias vezes por dia, do estado dos 
doentes, que existirem a bordo. 

§ 5.• Inscrever em seu livro todas as medidas sanitarias postas 
em pratica a bordo do navio. 

§ 6. o Apresentar o dia rio ou registro á autoridade sanitaria do 
porto brazileiro a qu,~ chegar, e ainda responder sob a fedo seu 
grn_o a todns as perguntns qne para a averiguação do estado sani
tarw passado e presente (lo navio dirigit·-Ihes a mesma autoridade. 

Igual obrigação subsistirá qnanrlo o interl·ogatol'io for oscripto. 
Art. 42. Quando, à chegada, houver motivo para impos1ç.ão 

do qur~rontena a navio, em que venha algum medico-corn
missario, este ticarà a bordo e continuar;·t n observar o que lhe 
competir, durante todo o tempo da sequestraçâo do navio. 
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Art. 43. Sempre que em algum paiz, que haja celebrado com 
o B!'azil convenção sanitaria, reinar epidemicamente qu:>l
qner· molestia w·stilerl<'ial, o chc>f'e rio serviço sa nitario marítimo 
po '"''il ·lp,;t:ol~·l' p•r·1 j1rnto do ch .. fP ri" s··r,·iç'l ~:,n·'al'in oi .,,e 
p:uz 11111 merli•·• ·-t·nr, .missado, pur:1 I( \li) ostudc a UJar·elta o o 
desenvolvimento da epidemia, e informe á iuspectoria gemi, 
('.om precisão e autoridade. Este mesmo medico poderá ser 
incumbido de outras funcções que tenham relação com a melhor 
execução do serviço sanitario. 

CAPITULO VI 

DAS QUARENTENAS 

Art. 44. Para o atreito das disposições deste regulamento re
lativo ãs quarentenas, ficam adoptadas as seguintes definições e 
con vençõcs: 

Porto inflcionado- aquelle em que reinar epidemicamente 
qualquer molesti:l pestilencial; 

Porto suspeito - 1 ", aquelle em que se manifestarem casos 
isolados de qualquer molestia pestilencial ; 

2°, o que mantiver communicações faceis e frequentes com lo
calidades inficionadas ; 

3", o que não se premunir sufficientemente contra os portos 
inficionados, segundo o~receitos deste regulamento. 

Navio inficionado - a!}uelle em que houver occorriúo algum 
caso de molestia pestilencial. 

Navio suspeito- 1°, o que, procedente de porto inficionado 
ou suspeito, não tiver tido, durante a viagem, caso algum de 
molestia pestilencial ; 

2", o que, embora procedente de porto limpo, houver tocado 
em porto inficionado ou suspeito; 

;)o, o que dur<tnte a viagem, ou por occasião da chegada, com
munic:tr com outro navio inficionado ou suspeito, ele procedencia 
ignorada; 

4", o que tiver tido caso de obito por molestia não especificada, 
ou repetidos casos de uma molestia allegada ; 

5", o que não trouxer carta de saude do porto de procedencia, 
bem as~im dos portos de escala, devidamente visada, nos termos 
dos arts. 27, 29 e 30. 

Objectos suspeitos, ou .msceptivcis de reter e transmittir con-
tagio: 

I. o Algodão, canhamo, lã, linho e seda, não manufacturados ; 
2." Cabello, crina e pennas em estado natural ; 
;3,o Cartas, jornaes, papeis fechados, malas ou saccos re

SpPctivos, salvo si forem alcatroados, e encommendas postaes ; 
4." Couros e pelles t'r·escos ou seccos, em bruto ; e pelles com 

pellos, embora curtidas ; 
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5. o Crinfl. vegetal, feno, a! falftt, h ervas, sumaúma, prensados ou 
em raetl•8 ; 

ti." lll•ll•ilia us:Hh, gnamições •le quartos e salas, ou tapetes 
tamhem nsa•los; moveis e:>torado~ de algodão, canhamo, lã, li
nho, setht ou crina, novos ou usados ; 

7 .o Todas as ronpas de uso e seus accessorios, e quaesquer 
objectos que constituam bagagem ; 

8." Despojos on fragmentos frescos de animaes; 
\.J." Frlllas, legume,; verdes c hortaliças, e os lacticinios 

fr·e~co"; 
lO. l{ctalhos de quaesrg10r fazendas, c trapos propriamente 

ditos ; 
ll. Carne de xarrpw. 
o:-: obj•:ctm; men"ion:c<lo,; no,; ns. 8°, V", 10 e ll n[o poJer:lo ser 

recebidos quando proccLtentes dt) lagares inticionados ou suspeitos. 
Parag-rapho nnicu. A decl:lJ'aç,;l.o de inficionado ou suspeito 

n pplicada a um por·to ~orá feita p<Jlo t3overno, sol.Jre proposta do 
iuspedur geral de ~an-lc do~ p••rtos, e ofilcialmentc publlcaua. 

,\J't. ·15. 0." n:t,·ios •tnc ~o d•.·~tinarem ao:; pot·to,; do Hruzil 
o qnn quizer··m i-:'''''r d:1s prfJro;..:atintS •lo pa'lucte •leverilo 
sn "" ·li•''-" ·a .. d•·-Jl•"l" 110 I"''''•·Jil<l regnl:unentn ~nnitario, o 
l{ll:l~ ·li t; ~··111 lt'l'..;;: .'Sf'l'l':l,, r

1 · 1'111' .. J'(':l;·l)~~: 

de ['l'Oa; 
I":\ I' ,r,·:; 'I''' ,."'l luzir.· .. t ttdJJ\o; •le lOiJ p ·~sa:.;ciro~ 

2' -os trau~pol'le, ·le ittl'nigr·autes, isto é, vapores, que, 
gooanclo ou não tio,; l'l'Í Yilcg-ios do pacruete, trouxerem mais 
de 100 passa~ciros de prõa ; 

3·• - O'> navios de vela. 
§ l." O~ navios da Ia e ;Za especies deverão ter medico a bordo 

e ser providos : 
- de estufa d•J desinf•Jcçüo pelo vapc'r de agua superaquecido 

u soh pres:;ão ; 
- !lo d•_•pu~ito Ucl de., in !"tJclaalo,; c uto:nsis de desinfecgão, con

l'ul'Hlü o di . .;po:-;to no ['L';3S-Htt~~ :·~"gnlatnento; 
- do lhTo ti:: forn•J"i!llelltu ·l·; pl!"rmaci:t, no fJU:tl so assen

t:u·,·~ a •tu:wlitl:t'.le o •l~[llJeie dn •lruga,; ou remeúios exi8tcnte::; a 
bm·•lo no nnmento d:t pti·ti•la do porto de procedeucia, bem 
assim os forneciawntos ~upplcmeutares recebidos no~ portos tle 
e,;cala; 

- de livm lle registro tias receitas medicas; 
- do livro tia enformal'ia, om !JtB se annotará, com a maior 

minnci.-.~idn 1•', totl· '"os L'a~os •lo mo! estia occorri.Lios a bordo e os 
re:~p~~eti\···~ trnt lllló•ldüs; 

- <I•· Ji,t. do:; l'·''''.''"''i:·o,, com in•lieação <lo nouw, idade, 
:-)L'\u, t!:ltllJ',, /ld::dt~~ t'ndi .:-;;íq c: I::·~lCl'!h~no::::i.\ úo..; 1nesrno::;; 

- ~(~ l',d ,\;1 •"J'liptt,.t;:;:!t; 
- du JlL11li1l.bto,\at·;.tt·:._:·;;. 

~ 2." Us lin·us,a qu·, ~~' l'el'•·:·eo p.u·agt':cplwant•Jce•lente,sol'iio 
n,l,·,rtns, J"Uill'ka·.los l' sell:l•ln~, •·m sn:t,; tolhas, pelo consul lll'azi
letl'O lio porto ll•J pt·oce,leucw, e as tolhas referentes a cada via
t;<Jlll c.mccllada.; pcL• auto:·Hade sanitaria do pol'to do chegada. 
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Pela legalisnção desses livros nenhum emolumento pag-flrão os 
commandantes de navio. 

No ca5o de não haver consul brazileiro no porto de prc
cedeucia ou de estar ello ausente, ~cg-uir-se-ha, para a legali
saç'io dos livros, o disposto no art. 27 quanto ao preparo das 
cartfts de saude. 

§ 3. 0 Todo:; os papeis de l1ordo serão suhmettitlos no exnme da 
autoridade consular no porto de procedencia on de escala, e da 
autoridade snnitaria no porto de chegada ; cumprindo it primeira 
declarar uas carta . .;; de saude, por occaHião tlc visal-a~. a exis
tencia total ou parcial dos livros, lista e rui indica, los no§ I o 

deste artigo. 
Art. 46. Haverá na Republicit duns especies de qtmrmtena: 
a) quarentena de observaçi'io; 
b) qnnrentena rle rigor. 
§ 1.0 A quarentena de observação consistirá na detenção do 

navio, durante o tempo preciso para tt rigot'osa visita sanitaria 
de hordo. 

§ 2. 0 A quarentena de rigor terá dous fins :. 
1°, averiguar si entre os pas~ageiros, procerlentes de porto 

inficiomt,lo ou suspeito, algum traz molestia pestilcncinl em 
perio1lo de incubação; 

2°, Jn·ocedet· ú desinfecção dos objecto<; suspnitos tle reter e 
translllittir contngio. 

Art. 47. A qu·q·entena de obserYac:ão, em sua f,i1·mn pr:1tica, 
consi;;tira no e:mme rigoroso, ::.. que al!u1le o art. 14 §5°. e serit 
efl"e~tuado, em uma estação quarentenaria, pelo medico 1lirector 
do lazareto pela fórma seguinte: exame de todos os livro3 de 
borrlo; balanço rias drogas existentes na pharmadrt com as anno
tações do respectivo livro de fornacimento e com as do livro 1la 
enfermaria, :ilim de conhe<:Jer quaes as que foram us.Hl:ls elll 
maio!" qnanti,J:vle e com maior frequencia parn o tratanwnto 1h1s 
varias molestias occorridas a horclo, durante a vi:tgmn; dt:un:•da 
dos tripolantes e dos passageiros pelas rc~per:tivas list:ls e averi
'?Uaçfio rltH motivos de ausencia dos i]Ue faltarem; illÍ<ll'I'Ogato
rw:. _ ~ra esclarecimento da. vertlntle; depoimPntos csc1·iptus, que 
julgar prec:~os para a resalva. lle responsabilidade etn relação ao 
tratamento sani~ "'ÍO que houver de ser imposto ao navio; vcri
ficnção do estado hy€;i 3IJico do navio e emprego de toJos quantos 
recursos de indagação a e-.-e!!tualitlade lhe suggerir. 

Si, completo o exame, o medico ~1 lazareto não quizer, por 
motivo de duvida fundada, applicar ao n1vio suspeito os trata
mentos indicados neste regulamento, poder·á deter a embarca
ção durante o tempo preciso para consultar o c!Lt"e do serviço 
sanitario m:tritimo. A consulta s<>r:\ feita pelo nh.i:> o mais 
exrwdito e l'•l pi,lo, R ohserv:u·-s··-ha o qtlf~ o me~mo chefe indicar. 

Art. 4~. :\ q·•arentemt de rigor será appli~:a,la: 
} 0 , aos navios inficionados; 
2°, aos navios, a cujo borclo tiverem occorrido casos de molestia 

não especificada, e que não puder ser qualificada por occasião da 
visita sanitaria. · 
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Art. 49~ As quarentenas de rig-or serão de prazo fixo; trPrão 
como consequencia o desembarque dos passngeiros e das cargas 
nos lazaretos, sua purificação e ulterior livi'C pratica, quando 
estiver extincto o receio de contmninação da saude publicn. 

Art. 50. Quando não houver nos lazaretos Jogar disponível 
para novos quarentenados, a quarentena de rigor poderá ser 
purga da a bordo, convertendo-se o na vi o, neste caso, em lazarcto 
supplemeutar. 

Si, por trazer o navio grande quantidade de passageiros e de 
cargas, tornar-se impossível a pratica de desinfecções regulares, 
far-se-ha a baldeação de passageiros e cargas, ou Eómcute ele uns 
ou outras, para outro navio. Semelhante baldeação não trará 
onus algum especial para a :-vlmini~tracã•1 sauibrifl, rlevcndo 
todas as despezas corret· po" conta ela emliarcação ']narentenada. 

Art. 51. o prazo tixo da quarentena de rig-ot· será o d<> pcri >elo 
maximo de incubação da molesti:t pestilencial qne St1 qUI·ira 
evitar, isto é: de oito dias rara a febre amnrella e para o 
cholera-morbus, e de 20 pa.ra a peste orient:-11. 

O prazo da quarenten~t para outras molestias pestilenciaes 
ficará dependente das circumstancias occnsionaes e serã. imli
cado pela autoridade sanitaria. 

Esse prazo fixo porlerá ser contado de dons modos : 
a) tendo começo na data do ultimo caso occorrirlo rlurante a 

viagem; 
b) tendo começo n~t data do desembarque dos passageiros no 

lazareto. 
§ 1.• A duraçilo da quarentena de rigor começará a ~er 

contada da data do ultimo caso occorddo em viagem, qnnndo se 
realisarem as condições ,eguintes : 

I. Satisfazer o navio as exigoncias dos§§ I•, 2° e 3• •lo art. 4'1 ; 
11. Comprovar a autoridade sanitaria local a veracirlnde das 

informações que lhe tiverem sirlo prest:uiAs. 
§ 2. • Si, nas condições indicadas no paragrapho prece•lente, 

o prazo decorrido desde ao ultimo caso até ao dia da chegada rio 
navio for igual ou maior do que o maximo da incubação da 
molestia pestilencial, os passageiros térão livre pratica ; e, caso 
não traga a embarcação ohjectos suspeitrs, tamhem ella terá 
liYre pratica. 

Si o navio, porém, trouxer objectos suspeit,;s em condições de 
não terem podido contaminar os passageiros e tt·ipolnntes ; si 
ainda esses objectos niio tiverem sido desinfectaclos, ou mesmo 
si a dr!Sinfecção for julgada insuffidento, a livre pt•;~tica da 
embarcação só terá logar depois de desinfcctaill•S os objcl.:tos 
referidos. 

No caso rle não se verificarem ns disposições deste ar'igo, no 
tocante às L'xigencias que o navio deverá satisfaze!' pat'<lqno o 
computo da durnçii.o da qunrentrma seja feito., •'atar rio ultimo 
cnso or·corriilo em vingcm, a 'JIWt·entrma ti'' ri2••!' será contada 
no~ terliJns intliendos na lettra b deste 11rti7 . 

§ :Lo Si o prazo decorrido depois <lo ultimo easo de molestia 
pestilencial fot· menor rio que o maximo da incubação, e si, além 
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disso, achar-se o navio nas condições figuradas no§ 1•, os pas
sageiros purgarão uma quarentena complemr. ';T de tantos dias 
quantos faltarem para completar o re!'erid 1 prazo maximo do 
incubação. 

A dita quarentena ~omplementar serit y.ratic:ula no lazareto, 
salva a hypothese de não haver neste Io~ares disponivci~, o que 
permittirá cffectuar·be a quarentena a borde. 

§ 4.• Si o navio, u t occasião d<t chegada, tiver doentes d,J 
moles tia pestilencial, serão elles recolhidos ao ho~pital fluctuante 
e os demais passageiros submettillos a quarentena dJ rigor uo 
lazareto iluctuantc. 

A qllai'entena, neste c:1sc, começ tr<i. da data da entr11da 
dos p:tssaQ"eir·o5 no mesmo lazareto. 

§ 5.• Ao estabelecirlo no paragmpho antecedente ficará 
lambem sujeito o navio que. tendo titio casr:J.; de molestia pesti
lencial, embora não o~ apresente por occasião d<t chegada, não 
h ou ver satisfeito as oxigencias do§ 1 o de, te artigo. 

§ 6. 0 O navio suspeito, que tiver feito viagem do porto infi
cionado, ou suspeito, ao porto tle chegada, em um perior.lo de 
tempo illfer·ior ao maximo th inculnç'ío tia molestia pél~tilencial 
que se procur~t evitar, ficara igualmente sujeito á tptat'l'Dtcna 
collzplemen!ar, nos termo.,; do§ :i". 

§ 7." O navio suspeito que effecltt:tr a via.~ em ern um 
período de tempo superior ao maximo da incubação, ja fixado, 
ser:i. submettido :1 quarentena de observaç:i.o, dur·ante :t qual 
se procederá como dispõe o art. 47. Si o mesmf• navio 
trouxer objectos suspeitos, que nãn tenlmm cont<uninado o:> 
pass:tgeiros e tr·ipolantes, e ainrht não desinf'éctados, ser·it snbmel
tido a C]llareDtena de rigot• para effectuar-se ou compl<~t:lr-Stl 
n desinfecção, a qual só começ trit. Ll•lpois tle retira•los de bordo 
os passageiros, os CJUaRs seriío posto~ em livre p1·atic:t. 

Em caso rie possível contaminação, ~eguir-se-haodispostr:J na 
ultima parte rlo ~ 2" deste artigo. 

Art. 52. Quando um n:tvio, em condiçíics de quat'<Jiltena '!e 
rigor, trouxe!' p:tssageiro> e cargas colll tlestino :t p:H'tos tlifiJ
rentes, desembarcará, no !azare to do porto a qutl chegar, o c; pas
sageiros e cargas com destino a esse porto Eómente, p:Jd !n·lu se
guir viagem logo depois. 

Si no lazareto ni'io houver logares Jisponivei', observar-se-h't 
o ,dsoosto no art. 50. 

Ne:>:'a<; condições o bilhete sanitm·io, que o navio receber 11!1 
estação Ç"trentenaria, consignará. que não foi elle submettido a 
expurgo sanLario. 

Art. 53. Ao na do que, tr;tzentlo passageiros e cargas para 
o Brazil. não C]uizer ;:ut1metter-se a fJUarentenas e outro,; pt·oc<>s· 
so,; sanihrios inclicados no presente t•ngnl:unento, hecn assim 
hfJnellcs fJUe, por· occasião 1la ch ·garla, ministrarem inf'<H'mações 
fals:ts á autoeirLtde sanitat•ia, nã,1 pagaeem a um\t:t em que in
correrem, será negada a entrada nos portos 1la H.epublica, em
quanto tiver-em o mesmo commandante, pe<ra o qual a pena será 
perpetua. 
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Parn~rapho uni co. Excepciona !mente, poder:\ ser tambem ne
.zada a entrada nos portos da Rcpublica ao navio que, trazendo 
g-rr~nrle numE'ro de pas5ageiros e achando-se profundamente in
íicionado, tiYer pm·dido muitos dorntes durante a viagem, e por 
isso ameaçar a transmissão do mal ao paiz. 

Art. 54. Si, emquanto estiver o navio em quarentena de 
obi'ervação, manifestar-se a bordo algum caso do molestia pesti
lr~nci:ll. se!'á elle submettido a quarentena de rigor. 

A J't. 55. A 1\eclaração de inficionndo, app \i cada a um porto, 
traril a intertlicção sani tarht tloo.; rwvios de !I e sabidos, durante o 
perior\o. do tempo anterior á manif·~stação do primeiro caso, de 
20 dias em relação á peste oriental, de oito dias em t•elação á 
febre amrnjella o ao choler·n-morlms. 

Al't. 5ô. i As pessoas ncommettirbs de molestia pestilencial, 
n bo!'de dbs navios subm•ltlirlos a tratmnento sanitario, ou 
já desembarcadas nos lazaretos, serão transferidas para um 
ho:>pital fluctuante; as ncommottidas de molestia contngiosa 
serão tratadas em um local isolado, e as nJioctarlas de mo
lestias communs, em uma cn fermnria annexa ao lazareto, 
onde ficarão, depois do curadas, sujeit<~s a quarentena em que 
se tiverem complica•lo, dado o caso de não ter sido pnssivel re
movei-as pnra um hospital dn terra, quando terminou a quaren
ton<t do grupo a que pertenciam. 

Art. 57. Para que um porto seja declarado limpo é mister 
que tenham deconhlo tantos dias sem molestia pestilencial 
quantos os do periodo maximo tle incubação, consignado neste 
regulamento. 

CAPITULO VII 

IJOS LAZARETOS 

.Art. 58. Haverá, no Brazil, duas especies de lazaretos : os 
fixos, situados de preferencia em ilhas, proximas á costa do ter
ritorio nacional, e os flHctuanles, crearlos em épocas opidemicas, 
e em numero sufficiente para attemler ás necessidades do serviço 
f[Uarontenal'io. 

Art. 5U. Nos lazarotos fixo" so se admittirão os passageiros 
que, devendo purg-ar qnnrentena de rigor, não r~presentarem 
symptoma algum de molestia pestilencial ou contngiosa. 

Art. ôO. Nos lazaretos flnctuantes serão recebidos os passa
geir,,s que houv,·rem lido contncto recente com pessoas acom
metticlas de moleslia pestilencill. 

Eutendo-se por conlacto recente :1f1Uelle que se tiver dado 
dt·ntro de oit0 dias para a f\3hre ::unarella e para o cholera
nJOrhus, e de 20 para a peste oriental. 

Art. 61. Nos htzaretos fixos haverá hospitaes annexos para o 
tratamento de molestias communs, e de isolamento para, o trata
mento de molestias contagiosas. 
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Art. 62. Em todas as estações quarentenarias haverá um ou 
mais hospitaes tluctuantes, denominados hospitaes de quarentena, 
onde serão recebidos os atacado~ de molestia pestilencial prove
nientes dos lazaretos, quer fixos, quer ftuctuantes, dos navios que 
estiverem inflcionados, e de qualquer outra P'"ocedencia. 

Art. 63. Nos lazaretos fixos e fluctuantes se observará rigo
rosamente o principio geral de isolamento, o qual se applicará 
aos diversos grupos de passageiros chegados ao estabelecimento 
na mesma data ou em ilata diversa. 

O isolau1ento de cada grupo comprehenderá tambem o do re
spectivo pessoal do serviço. 

Art. 64. Tanto os lazaretos. como os hospitaes, serão pro
vidos de estufas para desinfecção pelo vapor de agua super
aquecido e sob pressão. 

Art. 65. As bagagens, roupas e rlemais objectos, que os qua
rentenarios das diiferentes classes trouxerem, serão previamente 
desinfectados por occasião da entrada delles nos estabelecimentos 
em que devem sol\'1·er o expurgo sanitario ; sendo repetidas essas 
operações cnda vez que occorrer entre os quarentenarios de um 
grupo algum caso de molestia pestilencial. · 

Neste caso a quarenten[l, para o grupo será ampliada, a contar 
da data do ultimo caso, e da desinfecção a que elle der logar. 

Art. 66. Os convalescentes de molestias pestilenciaes farão, 
antes de serem postos em livre pratica, uma quarentena de 
duração igual á do período de incubação maxima da molestia de 
que houverem sido acommettidos; quarentena essa que deverá 
ser ,rurgada no lazareto fluctuante. 

Art. 67. O desembarque de bagagens, roupas e mais ohjectos 
;pertencentes aos passageiros, que houverem purgado quarentena 
nos lazaretos fluctuantes, não poderá ser realisado, em caso 
algum, sem desinfecção no momento do desembarque. 

Art. 68. O serviço nos lazaretos da Republica dividir-se-ha 
em serviço administrativo e serviço medico. 

§ I.• O serviço administrativo comprebende : 
a conservação do edillcio e suas dependencias; 
o supprimento de viveres, agua e luz, roupas de cama, mesa e 

.banho aos quarentenados ; 
.a distribuição destes pelas secções separadas do edificio, de 

modo que nenhuma communicação possa haver entre os quaren
tenados, de época distincta, de procedencia differente e de navios 
diversos; 

a policia externa e interna das quarentenas, de modo a evitar 
desordens, tumultos e conflictos, empregando-se os meios pre
cisos para reprimil-os, caso se manifestem ; 

o serviço de remoção de doentes para o hospital de quarentena 
e enfermarias ; 

a escripturação do lazareto; 
o serviço funerario ; 
a arrecadação, au~h!)nticação e guarda dos espolio.;;; 
a cobrança das ta.xas de desinfecção e das taxas de quarentena ; 
a fiscalisação dos na.vios ancorados. 
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§ 2. 0 O serviço medico comprehrmde : 
a visita m'ldica aos quarentenndos; 
o tratamento dos enfermos; 
a rtxaç:"'io do prazo das quarentenas e sua prorogação; 
o sc~rviço das desinfecções ; 
a vi~toria e apostillamento lias cartas de saurle, a concessão 

dos bilhetes de livre pratica; 
a concessão de livre pratica ús pe5soas, cargas e navios que 

tenham sofft·ido o expurgo sanitario. 
Art. 69. Para o serviço administrativo o pessoal fixo sara: 

um director-metlko, um escJ•iptnrario, um almoxarife, um 
encarregad~o das desinfecções, nm porteiro, e os guardas e ser
ventes que forem nece~sario-;. 

Para o s r viço medico h a veri1 o numero de medicos, pharrna
ceuticos e enfermeiros que as cit·cumstancias exigirem, quando 
estiverem funccionando os lazaretos. 

Art. 70. Com excepção do pessoal do serviço administrativo, 
todo o p'lssoal dos lazaretos ser:'l. de commissão e admittido ou 
dispensado conforme a.s necessidades 1\o serviço. 

Art. 71. Os quarentenados recolhidos aos lazaretos serão dis
tribuídos em tres classes, discritninadas por numeros de onlem, 
e cada classe terá alojamentos e tratamentos differente~. 

A distribuição será feita de modo que os quarentenarlos ve
nham a occupar pavilhões ou sec·~Õ3S de pavilhõ•s distinctc.s, 
onde estt>jam completamente sepamdos os do pt·oveniencia, datas 
e nados diver3os. 

Art. 72. Aos quarentenados cumpre o!Jser\·ar as disposições 
deste regulamento e as recommendações que receberem da admi
nistração dos lazaretos; e assiste-lhes o direito de reclamar da 
mesma administração o que julg-:trPm neces>ario não só á sua 
commodidade, como aos seus intcres.;es sanitarios. 

Art. 73. Conceder-se-h:t nos 'lll:lT'Ollten:vlns: 
1", conservar cm seu poder o,.; ohjr~ctos de valor, que trouxe

!'L'Ill, as;im como as suas hagag-mts, d!Jpois de desinfect;vi:ls; 
z·•, exigir, sempre que for convenieate. a presença do facul

tativo clinico, e tambem o rom~<lio de que c;u•ecerem; 
3°, receber, para sua comp·lllhia, pessoas de sua. famili::t. 011 

amizade, comtanto que se suhmetf:nn ellas a quarentena igual á 
do detido, paguem a mesma taxa, e os commodos di>poniveis dos 
Jazaretos o permittam ; 

4°, chamar, em caso de molesti::t. medico de sua confiança, e 
com elle se tratarem; tlc:mdo o dito medico tambern em qua
rentena. 

Art. 74. Os qurtrentenados fic,tm obrigados ao pagamento das 
taxas consignadas na tabella annexa a (.Ste regulamento; estan,lo 
inciuida :telhs a impm·tancia dos soccort·os medicas e pharma
ceutico;;:. que lht>s forem prest:tdos. 

Art. 75. S !J'iio destacado> pal'.L os lazat·etos, sempre que for 
preciso, empregarlos das Alfandegas e do Correio Geral incum
bidos de etrectu,1r os seryiços que competem ás respectivas 
repartições. 
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Art. 76. A administração do3 lazaretos terá á sua disposição 
a força rnilitat· que for necessaria pat'<t a manutenção da ordem 
e para a policia das quarentenas. 

At·t. 77. o inspector geral de saude dos portos formulará e 
submetter.t á approvação do Governo o regimento interno dos 
lazaretos. 

CAPITULO VIII 

DOS HOSPITAES MARITDIOS 

Art. 78. Haverá, nos portos do Brazil, os lwspitaes precisos 
para a prestaçiio de soccorros metlico~ aos hom ·ns d<• Illar·, em 
quadras epidemicas ; esses hospitaes ticarH.o subordinados a In· 
spectoria Geral de Saude dos Portos, e terão regimento espêlrial. 
que o inspector geral expedirá. 

CAPITULO IX 

DAS 1\IULTAS E DOS RECURSOS 

Art. 79. Os actos definidos nos par;lgraphos sPguintes serão 
punidos com as multas nelles estabelecirl<ts : 

t.u Faltar á verdade o commandantc do navio nas informaçõe' 
que por occasião da chegada prestar relativamente as oe~~ur
rencias de bordo : multa de 200$000 ; 

2. 0 Sonegar doentes a bordo, de qualrruer molestia que s••ja ; 
rernettel-os para hospitaes de tert·a, sem pró via licença da auto
rhlade sanitaria ; chamar medico a horrlo. ~em a mesma licença : 
multa de 200$ ; e, ~i a rnolestia for pestilencial, multa de 500'5 
por rloente ; 

3.0 Não cumprir as medidas de desinf~cçiio e dn saneamento 
ot••\e;;actas pei<L autoridatle sanitaria, dentro do prnzo m:trcado, 
ou deixar de ell'ectunr a mudança r! e ancoradouro determinada: 
multa de JCO$, e o dobro nas reincidencias ; 

4.0 Permittir que entrem ou saiam do navio que estiver inter
dicto pessoas extranhas ao serviço sanit:lr·io : multa de 200$, 
repetida cad:t vez que se der o f,tcto ; 

5. 0 Mudat• de ancoradouro, sem p1·óvia licença da autoridade 
sanitaria, o navio que estiver inter<iicto : multa de 200$000 ; 

6.• Effectuar o navio que estiver· intenlictc, sem pr·évia licença 
da autoridade sanitaria, qualque1· trab<tlho de tlescarga ou •le 
carreg-nmenh : multa de 200$000 ; 

7." Não trazer o navio carta <lo saude do porto de proce•lenria 
ou dos portos de escala, nos termos do a1·t. 27: multa do 
200$000 ; 

8.• Receber o administrador de qualquer hnspital doente pro
veniente de bordo de qualquer navio, sem que tenham sido 
rmmpridas as disposições do art. 23 : multa. de 200$000 ; 
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9. 0 Infringir qualquer medico o disposto no art. 20 : multa da 
200$000; 

10. Infringir qualquer navio as condições r!e alguma licença 
concedid:t pela autoritlade sanitaria : mult:t de 200$000. 

Art. 80. As infracções do presente regulamento, a que não 
estiver Pomminarla multa e~peci:o I, serão punitlas com a multa de 
20S a 50$ e do dobro nas reincitlc,ncias. 

Art. 81. As multas applic:.1das :~ navio;; que estiverem fun
deados em qualqnet· pm·to nacion:1! serão cobr;o_•las pela AI fandeg-a 
ou estação de arrecadação respectiv<:t, a qual o inspectur de saurle 
f:1ra a commnnicaçiio competente; não podendo taes repartições 
consentir em a c to algum de swt .i uri:sllicção, antes de paga a 
multa. 

Art. 82. As multas que forem comminarlas a embarc,1ções, 
que estiverem nos ancoradouros dos lazaretos, serão cobradas 
pelo modo estabelecido no artigo precerlente, si o navio tiver de 
cart'egnr ou de~carrcgar, rlepob da quarentena, no porto a que 
pertencer o Jazardo ; no caso contrario, serão cobradas pelo 
administrador desse estabelecimento. 

Art. 8:1. Imposta a multa. na ultima hypothese do artig-o an
toce,Jente, será sust<•do todo o set·viço de embar!Jue ou de~embar
quo do nwrcadorias, até que seja ella paga ; si o mesmo seniço 
jú estiver termina,lo, o medico do JnznrRto não apostillnrà <\ cnrtn. 
de ~mude, nem dará o bilh•'te de livt·e pratira ao navio, om11uanto 
não for pag:t a mesma mnlta. 

Art. 84. Si o n.•vio sahir sRm pag-ar a multa não poderá, 
bem assim qualquer outra embarcação dn. mesma companhia ou 
do mesmo dono, ou cummandadn pelo mesmo individuo, fazer 
qualquer expeLiiente elo carga e descarga, no porto em que foi 
multado, durante todo o tempo que a divid:.t subsistir. 

Art. 85. Ha vorit rccur~os dos acto:> o decisões : 
dos rlelegfldos •lc snn>le para o~ itbp8ctot•o;; •lo saudo dos portos 

dos respectivos Esta•los; 
<los inspector<'s de sawlo dos portos para o inspcctor g-eral c 

deste para o ministro; 
rios ajudantes dos inspectores de sautle dos portos para os in

spectores respectivos; 
do inspector gern I de saudo dos portos para o minbtro da jus

tiça e negocias interiot·es. 
Art. 86. Os recursos serão interpostos, devidamente funda

menta•los e documentados, dentro de cinco dias, contados da data 
da intimação da pena. 

§ I. o Os recursos serão apresentados direct(tmente à autori
datl·J competente, par'' o jul:.mmento, si esta residir no mesmo 
Jogar; on á autoridade rccorrid:1, no ··nso c'•ntrario. 

§ 2:" O~ recursos serão oloci•lid<>s com pl'é\'Ía inC•rm:•çiio d:t 
nntot·ulade rt'COLTi•la, quo a (ll'e~tarit no pr:tzo de oito dias. 

§ :>.o Si a autoridade compGtente para o julgamento residir 
em logar diverso, a autoridade recorrida rometter-Jhe-h(l, os 
papeis do recurso, devidamente informado, pela primeira mala 
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postal que houver depois de findo o prazo marcado no para
grapho antecedente. 

A remess,L dos papeis será feita sob registro. 
§ 4.• Os recursos, salvo os casos de imposição de multa ou 

outra pena e os mais expressamente exceptuudos, não terão 
etreito suspensivo. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 87. Serão nomeados pelo Governo Federal e por decreto : 
o inspector geml e os inspectores de saude nos portos dos l<;studos, 
e sobre proposta do inspector geral os ajudantes deste (todos 
medicos), o secretario e o official da lnspectoria Geral ; por por
hlria do ministro, e mediante proposta dos respectivos inspectores, 
os amanuenses da Inspectoria Geral e os ajULlantes e secretarias 
das Inspectorias estadoaes. 

Serão nomm<dos pelo inspector geral os demais empregados da 
Inspectoria na Capital Federal, e pelos inspectores nos Estados 
os guardas de saude. 

Art. 81:1. Os pol'tos marítimos e Jluviaes da Republica, cujo 
desenvolvi meu to commercial exiúr a uomeução de autoridade 
sauilaria, S<~rão servidos pDr delegados de saude, com attri!Jui
ções e deveres semelhantes aos dos ajudantes dos inspectores 
e,;tadoaes. 

Os delegauos de saude serão nomeados sobre representação 
do inspectot·, demonstrando a necessidade da nomeação perante o 
ministro, que approvarà a commissão e fixará o honorario de 
accm·do com o respectivo credito da lei do orçamento. 

Art. 89. Os serviços prestados pelos delegados de saude dar
lhes-hão preferencia sobre outros medicos p'1r::t o provimento 
dos cargos Hnnitarios. 

Ar·t. \JO. No:; pontos em que nõí.o houver autori<l:t<le sanit:.o..ria 
compntü ú. policial f.:.zer cumprir este regul<~rnento. 

Art. 01. Sempre que a Alfandega. tivor motivo para suppôr 
que um navio ancorado, em descarga, está em condições sus
lleitas, dará parte disto á autoridade sanitaria. 

Art. 02. O inspector geral de saude dos portos formulará in
strucções para serem observadas a bordo das embarcações surtas 
nos portos; essas instrucções, impressas em francez, inglez, 
allemão, italiano e hespanhol, serão distribuídas pelos capitã.es, 
no acto da entrada. 

Os artigos do presente regulamento, cujo conhecimento mais 
directamento interessar aos commandantes de navios, serão 
igualmente impr·eo>sus e distribuídos, quer entre os comman
dantes rderitlo,;, quer entr·o os consul·~s, tanto extrangeiros 
residentes na Repu!Jlica como os do Bra7.il. 

Art. 9:3. Os navios nacionaes ou extrangeiros já com pri
vilegio de paquetes, o os que •ie futuro o solicitarem, deverão 
declarar que se submettem completamente ás disposições deste 
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regulamento, em todos os artigos referentes as exigencias que 
lhes cumpr·e satisfazer, para gosar das vantagens consignadas no 
capitulo das quarentenas e principalmente : 

} 0 , que teem eun.prido todas as dbpu~ições do§ I• do llr't. 45; 
2•, que P"rão a clisposiçii.u cln antor.cl ,.Je sanita! i:•, S<:llllPl'c tjtle 

for preci5o, uma. p:ls,;agem d'~ i la e volta, gratuita, para o 
medico incumbido de commissão de embarque; 

3", que cumprirão as prescripções que o medico-commissario 
formular, por escripto, para a conservação da saude de bordo. 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÃO TRANS!TORIA 

Art. 94. O pessoal do serviço sanitario dos portos da Repu
blica e os respectivos vencimentos serão os actuaes, até ulterior 
dsliberação legislativa neste particular. 

Art. 95. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 7 de outubro de 1893.- Fernando Lobo. 

Tabella das taxas a que se refere o regulamento 
annexo ao decreto n. 1558 desta data 

Carta de saude (em estampilhas)................... 10$000 
Cada passageiro de Ja classe pagará adiaria de...... I0$000 
Idem idem de 2" classe, idem idem.................. 6$000 
Idem idem de 3" classe, idem idem.................. 2$000 

As crianças menores de I anno não pagarão taxa alguma. 
As maiores de I anuo e menor·es de 4 pagarão o terço das 

taxas acima. 
As maiores de 4 annos e menores de 12 pagarão a metade das 

taxas acima. 
As maiores de 12 annos pagaráo a~ taxas por inteiro. 
A's cargas sujeitas á desinfecção serãv applicaveis as taxas 

seguinte;;: 
Por desinrecção de pelles, couros e teeidos, animaes 

em bruto, por 100 kilos ou fracção ....•........... 
Por outros objectos susceptiveis não especificados, 

por 100 kilos ou fracção ......................... . 

4$000 

3$000 
Por tecidos de lã, algodão e canhamo, pelles e ca-

bellos, em obra, por 100 kilos ou fracção.......... 2$000 
Pela desinfecção das bagagens de passageiros de I a 

classe, por 100 kilos ou fracção................... 4$000 
Idem idem de 2• classe, idem idem. . . • . . . . . . . . . . • • . • 2$000 
Idem idem de 3a classe idem idem. . . . . . • . . . • . . . • . • . I$000 

O consignntario, douo ou capitão do navio que for desin
fectado devera pagar não só a importancia dos desinfectantes 
gastos, mas lambem as diarias dos de~iuíectadorcs. 

Capital Federal, 7 de outubro de 1893.- Fernando Lobo. 
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Modelo dos bilhetes de livre pratica 

Rcpnblica dos Estados Uni dos do Brazil 

BILHETE DE LIVRE PRATICA 

SeguH com 1lestino a ••.••...•...•..••...••••••.•• • ••.••...• 

o navio ........... ,,.,, ... ,, .... , .. de bandeira ............. . 

commandante ...•..........•........................•....... 

toneladas ..•................................................ 

com .....•.•.. , .. , ... passageiros, sendo. , ........ de 1 a classe, 

.•.. , .. , , ..... de 2a,., .• ,.,.,,,,,,,,, .de ga,,,,, •• ,,, • , • , • , • • 

•.•...•.••.•....... tripolante3 e carga ••.• ,., .•••. ,., .•.•• , .• 

o. I I I I I I I I o I I I I I I I o I I 1 1 I I I I I 1 I I 1 I 1 I tI I 1 I I I 111 I I I I 1 I 1 I I I I;. 1 I I 

E, por estar em condições de ter entrada em qualquer porto 

da Republica, passei o presente bilhete de liure pratica. 

Lazareto ...•...•••.•.. , ••••..• em ••.• de •• , .•• , , • , de 189 •• , 

0 DIRECTOR DO SERVIÇO SANITARIO, 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lfl I I 1 1 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I 
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Modelo de bilhetes sanitarios 

Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil 

.!?Jnspectoria de saude do porto ........................................ . 

BILHETE SANITARIO 

Segue com destino a •.••..................•..•........•...•• 

o navio ••...••......••.•..• de bandeira ••.•....•..•..••..... 

commandn.nte ••...•.•.•....•........•..•....•..•.........•..• 

toneladas .........•......•..........••.•....•..•........•...• 

com ......•.....•...•.•................... passageiros, sendo: 

• .. .. .. • .. . .. de 1 a classe, • . .. .. . .. . .. de 2", ............ .. 

de 3a, ...................... ; tripolantes ................... . 

carga •.......•...•.........••.•.......•. •···•··•·•·•·•······· 

que, em virtude do artigo ...• do regulamento de 7 de outubro 

de 1893, •••.. foi submettido ....•..••.....•........•.•..•...• 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. 
Porto •.•••......•....•........•...•...••.•..............•••• 

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••••••••• 
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DECRETO N. 1559- DE 7 DE oUTUBRe DE 1893 

Reorg-:wis:~. o serviço d:1. Assistencia Medico-legal de Alienados. 

O Vice-Presidente da Repub1ica dos Estados Unidos do Brazil, 
avista do disposto no art. 2•, § 4•, n. I, da lei n. 191 B de 30 de 
setembro findo, resolve expedir o regulamento, que a este acom
panha, para a Assistencia Medico-legal de Alienados, o q~al 
vae assignado pelo Ministro de Estado da Justiça e NegoCios 
Interiores. 

Capital Federal, 7 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Regulamento para a Assjstencia Medico-legal de 
Alienados, a que se refere o decreto n. 1559 
desta data 

CAPITULO I 

DOS FINS DA INSTITUIÇÃO, SUA CONSTITUIÇÃO E DIRECÇÃO 

Art. I.• AAssistenciaMedico-legalde Alienados, dependente do 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, tem por fim soccorrer, 
grl!tuitamente ou mediante retribuição, os indivíduos, de ambos 
os sexos, sem distincção de nacionalidade ou procedencia, que 
carecerem de tratamento por causa de alienação mental. 

Art. 2.• Constituem aAssistencia não só o pavilhão dos enfer
mos em observação, mas tambem o Hospício Nacional e as colo
nias de alienados; outrosim, quaesquer asylos de identica natureza, 
que forem creados e mantidos pela União na Capital Federal. 

Art. 3. • A direcçãogeral da Assistencia é contlada a um medico, 
de competencia provada em estudos psychiatricos, nomeado por 
decreto, o qual terá as seguintes attribuições : 

I. Superintender em todos os serviços da Assistencia ; 
II. Apresentar ao ministro o resultado dos concursos a que se 

proceder, de accordo com o art. 77 e seguintes, para provimento 
dos Iogares de medico da Assistencia ; 

IH. Propôr ao ministro a· nomeação e exoneração dos dire
ctores : do serviço sanitario do hospício, das colonias e da secre
taria; e qos escripturarios, bem assim do administrador do 
hospício ; 

Poder Executivo 1893 H 
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IV. N~mear, contractar ou admittir e dispensar os demais 
empregados, com excepção daquelles que ferem de nomeação do 
ministro e de outros funccionarios da Assistencia, e tambem 
Jic,mciar a qualquer delles por prazo não exce1lente a 15 dias e 
na fol'ma das dbposições do regulamento dtt Secretaria de Estado 
applica\·eis ao caso; 

V. Dospach:tr os requerimentos que lhe forem dirigidos para 
aumissão provisoria de enfermos pe·tsionistns e para cet·tidões ou 
a ttestados ; 

\'I. Autorbar a matricula dos enfermos, á vista dos pareceres 
de !]ue trata o art. I-! n. VI deste regulamento; 

VII. Ot·denar a transfercncia dos enfermos destinados ás 
colonias; 

\'III. Conceder permissão para ausentarem-se os enfermos a 
quem puder aproveitar a sabida temporaria ; 

I:\.. Autot·isar, dentro das re~pectivas consignações orçamen
tarias, o pagamento das despeza:'i miudas, e a compra, segundo os 
pt·oces~os estabelecidos, dos objectos que forem necessarios á 
Assi~tencüL ; 

X. Assignar as folhas dos vencimentos elos empregados da 
Assistencia, que devam ser enviadas ao Thesouro Federal, re
mett<JIHlo za via das mesmas á Secretaria de Estado, para os fins 
convenientes ; 

XI. H,ubricar as relações das contas de fornecimentos e das 
despezas de prompto pagamento, depois de visadas pelo di
rector da secretaria ua Assistencia, afim de serem enviadas ao 
Thesouro Federal, por inte1·medio da Secretaria de Estr1.1lo ; 

XII. Assignar toua a correspondencirt com quaesquer auto
ridarles sobre assumpto relativo à Assistencia, fazendo-o por 
intermedio do ministro da jn~tiça e negocios interiores quando 
o expe,Jiente h:mvet· de ser dirigido aos outros ministros ; 

XIII. Presidir a reunião do conselho economico, e rubricar, 
com os demais membros 1leste, as propostas apresentadas em vir
turle de concurrencia public:t para, os forne~imentos; assim como, 
man,lar lavrar contrnctos com os proponentes vreferidos, á vista 
dos mappas c,,mpat·ativos, feitos pelo rl'.lministrador do hospício 
e pelo director das coiL'uias ; 

XI V. Solicitar do ministro a expedição de ordem para a 
entrega ao director da secretaria, da quantia correspondente ao 
adeantamento que a este tleva ser feito no Th&souro Federal alim 
de occorrer olur>mte o anuo ús rlespezas miudas da Assistencht; 

XV. Apresentar, no principio •le cada anno, ao ministro o rela
torio das occurrencias h a vidas nos est:llJelecimentús da Assister..cia, 
comprehendendo os meios therapeuticos empregados no trata
mento dos enfermos, as respectivas est ttiHticas e observações 
:;cientificas mais interessantes. 

Art. 4. o Nos imp~rlimentos GO rlirector geral da Assistencia 
a~snmir;i, a ~npCJt'int,~n·lencia o director do serviço sanitario 
do Iw-pirio. 

Art. 5.• Alem do rlit·ector ger;\1, a As5istencia terh uma se
cretaria, e~tabelocida no paviihão de observar;>áo, composta de 
um directo1', um es8ripturario, um amanuense e um continuo. 



ÀCTOS DO PODER EXECUTIVO GOl 

Art. 6.• A' secretaria incumbem : 
I. Todos os trabalhos concernentes ao preparo e andamento 

dos papeis recehidos, inclusive os requerimentos de qualquer na
tureza e a coi'respondencia do director geral ; 

11. As certidões que tiverem de ser passadas em virtude de 
despacho do director geral ; 

lll. A guarda dos pareceres medicos; 
IV. O assentamento dos empregados da Assistenci:t; 
V. A trauscripção, em livro especial, dos contractos que devam 

ser celebrados com os fornecedores ; · 
Vl. A organisação das folhas do pessoal da Assistencia, das 

relações de despezas 1le t'ornecimentos, e as de prompto paga
mento, outrosim das relações dos enfermos cujas pensões estive
rem em atrazo : 

VIL A escripturação, em livro especial, da receita e uespeza 
da Assistencia.. 

Art. 7.• Compete exclusivamente ao rlirector da secretaria.: 
I. A rlirecção dos trabalhos da secretaria e a assignatura 

não só das cet·tirlões que tiverem sido pas~adas por despacho do 
director geral, mas tambem dos annuncios ou editaes ; 

II. A publicação de quaesquer annuncios ou editaes, inclusive 
os de recebimento de propostas para compra de ~eneros alimen
tícios e mais objectos preci:;os á Assistencia, quando for de mister 
a eoncurrencia publica ; 

lll. A liquidação das despezas de prompto p[\gamento da se
cretaria, e a entrega ao administrador do hospício e ao director 
da~ colonias, á proporção que for pedhla, da importancia marcada 
par:t as despezas 1la mesma natureza nos respectivos estabeleci· 
uwntos, outrvsim para os enterrarnentos ; 

J V. A organisação do orçamento da Assistencia, conforme as 
indicações do dir·ector geral nos orçamentos parciaes que lhe forem 
apresentados pelo director do serviço sanita rio, director do museo 
ann tomo-pathologico, chefe do gabinete electro-therapico, phar
ma.,eutico, administrador do hospício e director das colonias ; 

V. O encerramento do ponto rios empregados da secretaria • 
• \rt. 8.• O directnr da secretaria será substituído em seus 

impedimentos pelo escripturario . 
.Art. 9.0 Aos empregados da seet•etaria cnmpre executar com zelo 

c promptidão os trabalhos que lhes forem distribuídos pelo chefe. 
Art. 10. A secretaria funccionará, nos dias uteis, das 10 horas 

da manhã ás 3 da tarde, podendo ser prorogada a hora do expe
diente quando assim o exigir o serviço. 

CAPITULO li 

DO PAVILHÃO DE OBSERVAÇÃO 

Art. ll. O pavilhão de observação, destinado a receber os 
doentes gratuitos, suspeitos de alienação mental, enviados pelas 
autoridades publicas, é exclusivamente reservado para a clínica 
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psychiatrica e de molestias nervosas da Faculdade de M_edicina, 
sob :t iinmediata direcção do lente respectivo e de seu assistente. 

A parte economica do serviço no pavilhão fica provisoriamente 
a cargo do administrador do hospício. 

CAPITULO UI 

DO HOSPICIO NACIONAL 

SECÇÃO I 

SERVI~'O SANITARIO 

Art. 12. O pessoal do serviço sanitario constará de um medico 
dit•ector, de quatro me!licos especialifJtas, um cirurgião, um 
ophthalmolog-ista, um dir!'clnl' do mu~co anatomo-pathologico, um 
chefe rio gahinete elecho-therapico, <JUatro interno.;, uu1 phar
maeentico e um <•judante, um dentista, enferllleiros, inspectores 
e guai'<las. 

Par:tgrayho unico. E' annex<t ao serviço sanit.'trio <t escola 
profissiouu de enfermeiros. 

Art. 13. Incumbe ao tlirector do serviço sanitario: 
I. Visitar, pelo menos tluas vezes por dia, todas as secções do 

estabelecimento, provitlenciantlo, quando for de mister, sobre a 
collocação dos enfe1·mos, e sobre o conveniente tratamento, na 
auseneia do medico da resrectiva secção; 

li. Registrar as observaçõ"s que tivér colhido relativamente 
ao estado dos enfermos c que ju~tifiquem a sua intervenção; 

Ill. Receber os doentes, cuja admissão tiver sido autorisada, 
f<1zentlo, auxiliado pelos internos do serviço, o relatorio dos dados 
antl1ropometricos concernentes aos enfermos, aos qnacs prestará 
os primeiros soccorros; 

l V. Fisca lisa r as enfermarias e todas as dopendencias do ser
viço ~anibdo; 

V. Fazer parte, com o director das colonias e o administrador do 
hospício, do conselho economico incumbido do exame das pro
l•ostas para fornecimentos; 

Yl. Examinar, com o administrador do hospício, os generos de 
consumo recebidos no estabelecimento, indicando os que devam 
ser recusados ; 

VII. Substituir os me<licos em todas as suas funcções, perce
bendo m:tis, nestn cnso, a gl'atific;1.ção respectiva; 

Vlll. Pre-;t:u- :\s !'amiiLts dos enl'ermos as informações lJOr 
ellas solicitadas ; 

IX. Nomear o~ enfermeiros, inspoctores e guard,ts; 
X. Substituir o director g0ral em sua ausencia ou impedi

mentos. 
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Art. 14. Incumbe aos medicos : 
I. Visitar diariamente, ás 8 horas da manhã, as subdivisões a 

seu cargo, epresc!'ever o tratamento a que devam ser submetti
dos os enfermos ; 

li. Lançar, em livros proprios, as notas clinicas que expri
m~m o estado dos doentes, quer sejam modificações dos sympto
mil,; primitivos, quer factos novos, pertencentes a outra phase 
dn JP<'lestia ; 

I 11. Dar alta aos enfermos curados e aos que tenham de sahir 
e1• · . ·l'tudl3 de requerimento dos interessados, e submetter as 
l' ; , <das á apreciação do director geral ; 

! ·;. Pass:n· os attestados requeridos ao director geral e os de 
o bit··~~ dos eu f ermos que fallecerem nas respectivas subdivisões, e 
romdtel-os 'to administrador; 

V. Autonsirll' os cadaveres que sahirem das subdivisões, salvo 
tratando-so' de contribuintes, e entregar ao director sanitario, 
para serem presentes ao director geral, as notas relativas às au
topsias, para serem lançadas no respectivo registro ; 

VI. Apresentar ao director geral, no prazo de 15 dias, que 
poderá ser por elle prorogado, um parecer fundado nos exames 
que houverem feito sobre o estado mental dos enfermos em 
obsfwvação ; 

VII. Colligir elementos para o relatorio do director geral ; 
VIII. Solicitar do director o que necessitarem para o bom 

desempenho dos deveres que lhes cabem. 
Art. 15. Ao chefe do gabinete electro-therapico cumpre: 
I. Executar as instrucções que lhe forem dadas pelo director, 

o qual se reportará, no que disser respeito aos doentes a cargo 
dos medicos, ás notas que delles receber ; 

li. Ter o inventario, sob a guarda do empregado encarregado 
do gabinete, dos apparelhos e moveis ahi existentes, bem como 
fazel-os conservar na maior limpeza e asseio ; 

Ill. Apresentar ao director os pedidos dos objectos que forem 
necessarios para o gabinete ; 

IV. Não permittir, ao empregado encarregado do gabinete, que 
seja.m retirados quaesquer dos apparelhos sem o competente 
recibo. 

Art. 16. Incumbe aos internos de clinic:1 : 
I. Observar assídua e attentamente os alienados, tomando 

nota tle tudo quanto possa interessar ao tratamento; 
li. Assistir á distribuição dos remedios e dos alimentos ; 
lli. Empregar o tratamento hydro-thernpico que os facultativos 

prescreverem ; 
IV. Applicar, na ausencia do director e dos medicos, só quando 

forem absolutamente indispensaveis e ilurante o menor prazo 
po;;sivel, os mPios <>oercitivos de que trata n;;te regulnmonto ; 

V. Soccorrer promptamente os enfermos que t>arecerem de 
cuidados if!1mediatos, recorrend? ao dir·ector nos casos graves ; 

VI. Constgnar, em hvro espeCial, todas as occurrencias que se 
derem com referencia ao serviço clinico ; 

VII. Registrar as notas relativas ás autopsias. 
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Art. 17. O interno de serviço não podara fazer-se substituir 
por outro, slnãu l!ledia~te autorisaçã? do director ; e sob pre
texto algum podara sah1r do estabelecimento durante o tempo de 
~"~· . . . 

Art. 18. Compete ao pharmaceutico : 
I. Preparar com o maior esmero o~ medicamentos ; 
H. Conservar a pharmacia no melhor asseio e ordem, com o 

auxilio dos serventes precisos; 
Ill. Extrahir os pedidos de drogas e mais ohjectos do que 

necessitar a pharmacia, e apresentai-os ao director·; 
IV. Exammar as contas dos fornecedores respectivotl, confron

tando-as com os pedidos, que as deverão acompanhar, e apre
sentai-as tamlJem ao director, com a nota- conforme - datada 
e assignada ; 

V. Proceder ao inventario do vasilhame e mais objectos que 
entrarem para a pharmacia, e regbtral-o em livro especial, uma 
vez por anno ; 

VI. Fiscalisar o serviço confiado ao official de pharmacia seu 
ajudante. 

Art. 19. O pharmaceutico não se retirar;\ do estabelecimento 
sem que esteJa tr~rminmlo o expediente elo aviamento do re
ceitnario, e tamhem nas occasiões em que estej~t ausente o 
seu ajudante. 

Art. 20. Ao ajudante do pharmaceutico cumpre fazer o tru
lJalho que por este for de~ignarlo. 

Art. 21. O primeiro enfermeiro, os seg-undos enfermeiros, as 
enfermeiras e inspectoras, e os guardas são auxiliares do ser
viço medico, e devem cumprir as Ol'llens do director, dos medicos 
e dos internos. 

Art. 22. No rnuseo rmatomo-pathologico serão observadas rts 
seguintes disposições : 

}.a O museo estará aberto, todos os dias uteis, das 9 horas 
da manhã ás 2 da taJ•rle ; 

2.a As peças anatomicas de;;tin:vlas ao museo serão entregues 
ao respectivo director, que as preparará, afim de serem conser
vadas; 

3.~ As pesquizas histologicas se farão segundo as instru
cções que forem darlns pelo diractor, o qual escolher{t as prepé1· 
rações mais instructivas que convenha conservar; 

,ta A cada peca anatomica deverá acompanhar nm relatorio 
do caso morbiilo e da necropsia, de modo a ser archivado, pam 
illustração e historico da mesma peça ; 

5.• O director do museo dBverú assistir ás necropsias, com o 
fim de indicar o modo mais conveniente da extracção da 11eça 
anatomica e de sua conservação, antes de passar por ulterior 
prOCf>SSO; 

O.a De todos os trabalhos exe~ut~.dos no museo devera o 
director fazer, em cada anuo, nm relatorio, que serà cntre"llO 
ao rlirector geral da Assbtencia, aftm de ser publicado; "' 

7.a No museo serão executadas pelos medico~ e internos •lo 
}lospicio, de accordo com as instrucções do director geral, as 
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analyses dos liquidos pathologicos e as investiga(:ões microsco
picas necessarias para a elucidação dos casos morbidos. 

Paragrapho unico. O director do museo anatomo-patbologico 
fará o respectivo encarr!lgado cumprir as disposições dos JJ:A. 11 
e IV do art. 15, e apresentará ao director geral da Assisteooia. 
os pedidos do que for necessario. 

Art. 23. Na escola profissional,creada pelo decreto n. 791 de 
27 de setembro de 1890; a qual se destina a preparar enfermeiros 
e enfermeiras para. os hospícios e hospitaes civis e militares, se 
observará o seguinte: 

§ L• O curso constará: I•, de noções praticas de propedeutica 
clinica ; 2°, do noçõe;; geraes do anatomia, physiologia, hygiene 
hospitalar, curativos, pequena cirurgia, cuidados especíaes a 
certas categorias de enfermos e applicações balneo-therapicas ; 
3•, de administração interna e escripturação do serviço sanitario 
e economico das enfermarias. 

§ 2.• Os cursos theoricos se eft'ectuarão tros vezes por semana, 
em seguida á visita ás enfermarias, e serão dirigidos pelos in
ternos e pelos enfermeiros e inspectores, sob a fiscalisação do 
medico e superintendencia do director. 

§ 3.• Para Rer admittido á matricula o pretendente devorà: 
l.• Ter 14 annos, pelo menos, de idade; 
2.• Saber lere escrever correctamente, e conhecer arithmetica 

elementar; 
3.• Apresentar attestações de bons r.nstume3. 
Poder·ão set· admittidos ao curso alnmno.; internos e externos; 

os primeiros, qru não poderão exce·ler· de 30, além de aposento 
e alimentaçã·>, terão direito á gr·atilicação, no primeiro anno, 
de 20$ mensaes, e uo segundo, depoi~ do primeiro aprendizado, 
de 25$ ; devendo, porém, coadjuvar os empregados do estabele
cimento no serviço que lhes for dosignarlo. 

§ 4.• Aos alumnos que se distinguirem nos exames serão con
feridos premios até 50$, e aos enfermeiros diplomados e alumnos 
que em qualquer tempo se invalidarem no exercício da profissão 
em hospitaes mantidos pelo Estado, por etreito dos deveres a 
ella inherente!:i, abonar-se-h:t uma pensão proporcional ao ven
cimento que perceberem. 

§ 5.• No fim do curso, que poderá ser feito em •lons annos, no 
mínimo, serà conferido ao alumno um diploma passado pelo 
director geral da Assistench Medico-legal de Alienados. 

§ 6.• O diploma dará preferench p •ra os emprego~ nos hos
pita.es de que trata este artigo, e o exerci cio protissional durau te 
25 annos direito ir, aposentadoria. na fórnu das lei; vigentes. 

§ 7 .• Emquanto permanecerem no estabelecimento, os alumnos 
ficarão sujeitos ás penas disciplinares impostas nas instrucções 
do serviço interno aos respectivos empregados. 

Art. 24. Os enfermos occuparão, separ·ados por sexo, duas 
grandes divisões, inteiramente indepenctentes, e subdi vidirlas como 
o entender o director geral, nas quaes se!'ão distribuídos segundo 
as classes a que pertencerem e a fórma de alienação de que se 
!1-Charem acommettidos, 
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Art. 25. Hiverá em ambas as divisões quartos, dormitorios, 
salas de reunfão e de recreio, e enfermarias, eonvenieritementé 
arejados e mantidos no mais eserupuloso asseio. 

Art. 26. Haverã., igualmente, em cada divisão pavilhões de 
isolamento e uma secção balnearia, IJrovida de apparelhos aper
feiçoados, não só para os banhos ordinarios, mas lambem para 
as applicações da hydro-therapia. 

Art. 27. Na praia fronteira ao estabelecimento se estabelecerá 
o que mais conveniente for para f<ICilitar aos enfermos o uso dos 
banhos de mar, a salvo de accidentcs. 

Art. 28. Os alienados serão subrnettillos ao trabalho para que 
mostrarem aptidão, segundo as indicações do director geral. 

Art. 29. O estabelecimento terá apparelhos para exercícios 
gymnasticos, bibliotheca, assim corno ditferentes jogos e instru
mentos de musica para recreio dos enfermos. 

Art. 30. As refeições serão servidas tres vezes por dia, de 
contormidade com a respectiva tabella organisada pelo director 
do serviço sanitario; aos enfermos acommettidos de molestias 
communs será proporcionada a dieta que o facultativo pre
screver. 

Art. 31. Como meio de tratamento e para manutenção da or
dem entre os enfermos, poderit o director do serviço sanità.rio 
recorrer: 

1. o A" privação de receberem visitas, passeios e quaesquer outras 
distracções ; 

2.• A' reclusão solitaria; 
3. o Ao collete de força e á cellula. 
Art. 32. Nenhum escripto poderá ser recebido pelos enfermos 

ou por elles enviado, sem prévia licença do director do serviço 
sanitario. 

Art. 33. Os enfermos indigentes 5lÓ poderão ser visitados, or
dinariamente, no primeit•o domingo de cada mez, e extraordina
riamente com licença do dito director. Os pensionistas, porém, 
receberão seus parentes, curadores ou correspondentes duas vezes 
por semana, as segundas e sextas-feiras, das 9 às 11 horas do 
dia, quando a isso se não oppuzer, a bem do tratamento, o me
dico a quem estiverem conliados. 

SECÇÃO Il 

SERVIÇO ADMINISTRATIVO INTERNO 

Art. 34. O serviço administrativo inte~no, inclusive as officinas 
do hospício e a respectiva escripturaçã'>, incumbe immedhtta
mentB a m~ administmdor, (]U(} ter·it a'l seguintes attribuições: 

1. o H.ela,~Icmar o~ enfermos qne rlerem entr:uh no hospkio, e 
m1tJ·ieulal-os se;.run lo os preceito~ J'egulamentC~res; 

2.0 Organisar as folhas do pessoal do hospício e remettel-as á 
secretaria da Assistencia; 
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~·e )ilrlra~ir da§! ~ivrQS com~tentes as contas dos enfe!ffiOS 
pensi~istas e enviai-as no principio de cada mez á secretaria da 
Assistencia ; 

4.• Relacionar as despezas de prompto pagamento e as 
contas dos fornecedores ; processai-as, enviando-as, depois do 
processo, á secretaria da Assistencia ; 

5.• Receber em deposito, fazendo mencionar nas papeletas, os 
valores em dinheiro e joias que os enfermos tiverem, re
colhendo-os em cofre no caso de fallecimento dos enfermos, e 
restituindo-os si estes tiverem alta ou forem retirados do esta
belecimento ; 

6.• Organisar o orçamento do hospício, de accordo com o 
director do serviço sanitario, remettendo-o ao director geral ; 

7 .• Escripturar a receita e a despeza do Hospício Nacional; 
8.• Superintender nos trabalhos das officinas; 
9. • Cuidar da conservação do editl.cio e gerir a arrecadação 

e as demais dependencias do hospício ; 
10. Extra.hir do livro de talão, numerados e em ordem chro

nologica, os pedidos do que for necessario á manutenção dos ser
viços a seu cargo ; 

11. Receber directamente a renda das officinas, e entregai-a, 
no principio de cada mez, acompanhada de guia, em duplicata, 
ao director da secretaria ; 

12. Providenciar, com promptidão, sobre os enterramentos dos 
enfermos que fallecerem no Hospício Nacional, de accordo com 
as ordens vigentes e recommendação das familias dos mesmos 
enfermos, fazendo a necessaria participação ao official do registro 
civil ; . · 

13. Orgamsar, de accordo com os outros membros do conselho 
oconomico, mappas comparativos das propostas, enviando ao 
director da secretaria as que tiverem sido preferidas em sessão 
do mesmo conselho, para ser lavrado o contracto ; 

14 . Lançar e assignar a nota - confere - em todas as contas 
das dependencias que lhe cumpre tlscalisar, remettendo-as á 
secretaria ; 

15. Mandar receber os enfermos cuja admissão estiver au·tori
sada ou os que forem remettidos por autoridade competente ; 

16. Participar ás famílias dos pensionistas o que de mais im
portante occorrer quanto aos enfermos, á vista das indicações 
que receber do director do serviço sanitario. 

Art. 35. Haverá no hospício as officinas que o director geral 
julgar conveniente estabelecer, tendo em vista os recursos 
orçamentarios. 

Art. 36. Os trabalhos dos enrermos alienados, salvo os que se 
destinarem ao uso dos proprios enfermos e os que tenham de ser 
entregues ás pessoas que os encommendarem, ficarão expostos em 
compartimento apropriado, onde possam ser vistos pelos visi
tantes. 

Art. 37. P;~rte do produéto da venda dos referidos trabalhos, 
calculada em 10 •f., serà destinada a pequenos premios aos 
enfermos que mais se distinguirem no trabalho, e a modico 
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auxilio pecuniario aos que, tendo-se restabelecido, não dlspuze• 
rem de recursos para seu transporte ao logar de residencia das 
familias e para alimentarem-se antes de encontrar colloca.ção. 

Art. 38. Os premios e auxilias de que trata o artigo antece
dente serão concedidos a juizo do tlirector geral. 

Art, 39. Trabalharüo nas officinas da divisão dos homens, 
industriando os enfermos nos rlifl"er·entes officios, os mestres ne
cessarios, sujeitos a liscalisaçiio do administrador do estabele
cimento. 

Art. 40. As o1flcinas da divisão das mulheres estarão a cargo 
de inspectoras, subordinadas ao administrador. 

Art. 41. O tministt·ador tera como auxiliares um escripturario 
e um amam ense ; e sob suas ordens o porteiro e o pessoal de 
serventes, ad ittidos estes ultimas pelo mesmo administrador, 
conforme as exigencias do serviço. 

CAPITULO IV 

DAS COLONIAS 

Art. 42. As colnoias são exclusivamente reservadas a. alienados 
inrligentes, h·ansferhlos do Hospício Nacional, e capazes de entre
gar-s J à exploração agt·icola e a outras pequenas iodustrias. 

Art. 4:3. Haverú. nas colonias actu:tes o se1:minte pessoal: 
Um director, um rn~uico, um pharmaceutico, um administrador, 

um escripturario e dous interno;;;; além de enfermeiros e m!tis 
empregados subalternos que forem intlispensaveis, inclusive o 
pessoal da:> lanchas. 

Art. 44. Ao director compete : 
1.° Fiscalisar todos os serviços das colonias; 
2." Nomear os empregados lle que trata a 2"' parte do artigo 

antece!lente ; 
3.0 Vis·tr os pedidos e as contas dos fornecedores que estiverem 

conforme;;;, e remettt1l·os a secretaria da Assistencia; 
4. 0 Visar tambem, para terem o mesmo destino, os recibos das 

quantias adeantadas pwa llespezas miudas, as relações desses 
gastos, as g-uia,; de entrega da renda, o,; mappas de fr•cJquencia 
do pessoal; bem assim o:l demais documentos sujeitos á sna 
tbcali:;açiio e que tenham de licat· no archivo das colonias; 

5." Encenar, diariamente, com sua. rubrica o liVI'O do ponto; 
ti. o Rubricar todos os livros indic[,dos pelo director geral; 
7. o Fornecer os dados para o relato rio da Assistencia, em re-

laçiio ás colonias; 
8." Dirigir e regularisar o serviço das lanchas ; 
9. 0 Tomar p~u·te no Ct'n~elho economico tia. Assistencia. 
Art. 45. Incumbe ao medico: 
1. o Visitar as colonias dial'iamente, e extraordinariamente 

sempre que a sua presença for reclamada pelo director; ' 
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2. 0 Indicar a natureza e duração dos trabalhos a que os en
fermos devam ser submettidos, e prescrever os meio:> coercitivos 
necossarios ; 

3. 0 Reclamar, quando julgar conveniente, os serviços do ci
rurgião da assistencia e do dentish; 

4.0 Dar aos internos us iustrucçõe3 pelas quaes deverão guiar-se 
na sua ausencia ; . 

5.• Fazer as autopsias previamente indicada.~ pelo directol' 
geral; 

6.° Colligir elementos para o relatorio do referido director. 
Art. 46. O Jogar de medico das colonias será preenchido 

nos termos do art. i7 e seguintes deste regulamento. 
Art. 47. Ao administrador cumpre: 
I.• Extrahir de livros de talão os pedidos do generos e 

mais objectos necessarios ás colonias, e submettel-os ao- visto
do director ; 

2. • Apresentar ao director taes pedidos, e receber as quantias 
precisas para despezas miudas ; 

3. o Fazer as despezas dessa natureza, lançai-as em livros es
peciaes, e organisar, no fim de cada mez, )relações em duplicata 
das mesmas d.espezas, as quaes apresentará ao director, para 
dar destino; 

4.• Arrecadar a rend.a das colonias, o entregai-a ao rlirector, 
no principio de cad.a mez, acompanhad:t d.e guia. em duplicata; 

5.° Fazer, annualmente, o inventario dos moveis e utensílios 
pertencentes ás colonias, lançando-o em livro relativo a cada 
uma dellas, com as alterações que forem occorrendo ; 

6. • Velar pelo asseio e ordem das colonias, representand.o ao 
director contra as faltas que encontrar; 

7. • Dirigir O· serviço das despensas e cozinhas das colonias, 
escripturando o livro de entrada o sahida dos generos. 

Art. 48. Ao escripturario compete: 
1. o Fazer a correspondencia do director; 
2. o Organisar os mappas de frequencia de todo o pessoal das 

calonias, a vista do livro ~o ponto ; 
3." Escripturar 03 livros de matricula, os de assentamento <los 

empregados subalternos, os de registro das contas e outros 
que forem creados pelo <lirector, de accordo com o director geral ; 

4.• Notar no livro elo ponto as faltas do pessoal subaltemo; 
5.° Fazer os mappas do movimento das culonias. 
Art. 49. Cabe aos internos: 
1.• 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. 50. Os enfermos alienados oceuparão dormitarias em quo 

sejam observados todos os preceitos da hygiene. 
Art. 51. As refeições serão distribuídas, quanto possível, de 

~ccordo com o que estiver estabelecido para o hospício. 
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Art. 52. Aos alienados se proporcionarão, além da balne~·the
rapin, banhos ordinarios de agua doce e de mar, bem asstm os 
recreios que forem convenienteE, a juizo do director geral. 

Art. 53. Os alienados poderão receber os parentes que os pro
curarem, aos domingos e dias feriados, pre!!edendo per!nissão do 
director das colonias. 

Art. 54. Os alienados não porleriío enviar ou receber escripto 
algum sinfio por intermetlio tio director. 

Art. 55. São npplicaveis aos alienados <hs colonias os meios 
coercitivos emprega•los no Hospieio Nacional. 

Art. 56 .. Haverá nas colonias, log-o que for possível, ns officina::l 
que o directm· g•?ral julgar acerta•lo estabelecer, e nellas traua
lhariio, soh a ~irecção t\e me~trcs, os alienados que não se pre
starem ao tr~balho agrícola e t1lo,;lrar•·m aptidão para algum 
o!IIcio. ' 

Art. 57. A ronda das officinas c dos productos da pertuena la
voura terá a applicaçiio estatuitla na legislação vigente, obser
vado o disposto no art. 37 deste reg-ulamento. 

Art. 58. Haverà nas colonias logarcs apropriados para deposito 
dos mortos e preparo de caixões. 

1\rt. 59. O pessoal subalterno das colonias cumprirá as dis
posições do regimento interno do Hospício Nacional na parte que 
lhe possa ser applicavel por igual•.latle de funcção e analogia de 
logar. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕE:'l GERAES 

SECÇAO I 

DA AmiiSSÃO DOS E:'i'fER;IlOS F! SUA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 60. Todos os indivíduos rtne, pela pratica de actos indi
cativos de alienação mental, tiverem de ser recolhi• los w hos
pício, alli darão entt·ada provisoria, até se veritic:1r a alienação 
nos termos do n. VI tio art. 14; depoi,; do qne poderà ser autori
sada a matricula pelo director geral, excepto tratnndo-se de 
extrangeiros que tenham de ser repatriados em virtude de 
accordo com os respectivos governos. 

A matricula realisar~se-ha 15 dias depois da entrada dos en
fermos, salvo casos especiaes, em qne, a juizo do tlirector gemi, 
deva este prazo ser prorog,Hlo. 

Art. 61. A a•lmi~são dos enferm'ls indigentes se vel'ifirnrà 
á vi>~tn.. ele ordem do ministro onde reqnisiçií.o do chefe de policia 
da Capttal Federal. 

As requisições devem ser acompanhadas de documentos jus
tificativos da loucura, e de informações e documentos úcerca 
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do nome, idade, naturalidade, estado, filiação e residencia dos 
enfermos. 

Art. G2. As admissões de contribuintes serão autorisadas pelo 
director geral, mediante requerimento, ou por effeito de requisi
ção da autoridade competente, si o enfermo for official, inferior, 
ou praça do Exercito, Armada, Brigada Policial ou Corpo de 
Bombeiros. 

Art. 6:3. São competentes para requerer a admissão de enfer-
mos, quer contribuintes, quer gratuitos : 

I. O ascendente ou descendente ; 
I!. o conjuga; 
UI. O tutor ou curador; 
IV. O chefe de corporação religiosa ou de beneficencia. 
Art. 64. Aos requerimentos, dos quaes deverão constar os 

esclarecimentos de que trata o art. 61, se annexarão pareceres 
de dons medicos que tenham examinado o enfermo 15 dias, no 
maximo, antes de sua admissão no hospício, ou certidões do 
exame de sanidade. 

Acompanharão tambem os requerimentos, quando se tratar 
de contribuintes, cartas de fiança idollea das despezas relativas 
as classes em 111e forem collocados os enfermos. 

Todos os documentos serão sellados e terão as firmas reco
nhecidas. 

Art. G5. O tlirector geral remetterá, trimensalmente, aos pre
tores desta Capital uma relação dos enfermos que pertencerem 
à respectiva circumscripção e houverem sido enviados no 
período antecedente. 

Art. 66. Os enfermos indigentes só poderão sahir depois de 
restabelecidos, salvo com licença concedida pelo director geral ; 
os pensionistas, porém, serão retirados, em qu:tlquer tempo, 
pelas pessoas que tiverem requeritlo a admh;são, e, na falta 
destas, pelos parentes ou curadores, excepto quando se tratar de 
enfermos acommettidos de fórma de loucura que torne perigosa 
a sua permanencia em liberdade. Neste caso, precedera a sabida 
ordem do ministro, ouvido o chefe de policia. 

Art. G7. Conce·lida. a alta a qualquer enfermo, ou no caso de 
fallecimento, será !'eita a necessaria communicação a autoridade 
que requisitou a admissão ou à pessoa que a requereu. 

Art. 68. Os enfermos em tratamento no Hospicio Nacional 
serão divididos nas seguintes categorias : 

Pensionistas, comprehendendo quatt·o classes, cujas uiarias 
serão de lO$ na I•, 5$ na 2•, 3$na 3" e 2$ na 4•; 

Mantidos pelos Ministeriosda Guerra, da Marinha e da Justiça 
e Negocias Interiores ou pelos Estados ; 

Gt·atuitos. 
Art. 69. Os enf.~rmos enviados pelos referidos Ministerios con

tribuirão: os olficiaes com o meio soldo mensal e os inferiores e 
praças com 640 rs. diarios. 

Art .. 70. Sa[VLl ocaso de contracto, celebrado com autorisação 
do Governo, õs Estados que enviarem enfermos il, Assistencia 
pagarão 1$200 diarios pelo tratamento de cada um. 
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Art. 71. osl commodos destinados aos enfermos pensionistas 
serão os seguihtes : 

Os enfermos' de I a classe terão direito a um quarto mobiliado 
com o possível conforto e a um criado exclusivamente aQ seu 
serviço; 

Os •le za classe terão um quarto mouiliado, com um só leito ; 
Os de 3" classe ser·ão accommOLiados, sempre que não houver 

inconveniente, em quartos com dous leitos ; 
Os de 4"classe occnrarão dormitorios especiaes de 8 a IG leitos. 
l'aragrapho unico. Os officiaes do Exercito e da Arma1la e os 

da Brigada Policial e Corpo 1le Bombeiros serão considerados 
pensionistas da classe de cuja uiaria mais se approximur a con
tribuição com que concorrerem. 

Art. i2. Os inferiores e praças do Exercito e da Armada e os 
da BrigMla Policial e Corpo de Botnb8iros, os enfermos enviados 
pelos E-<tados e os gratuitos occuparão vastos dormitorios. 

Art. 7:!. Em relação ás refeições, o tmtamento dos enfermos 
será o discriminar! o nas tabellas que o director geral organisar. 

Art. 74. Os enftlrmos cujos parentes, tutores ou curadores, 
não podendo contribuir com a quantia correspondente à diaria 
de 4• classe, derem entrada no hospício mediante donativos em 
dinheiro ou apolices, ou pensões do Montepio dos Servidores do 
Estado, t<~rão, salvo resolução em contraT"io ~lo ministro, do qual 
dependerão taes admissões, o tratamento dos gratuitos. 

Quando, em virtude de circumstancias attendiveis, resolver o 
Governo que sejtt admittido algum alienatlo que não disponha de 
recursos para pagamento das contribuições, poderá ser acceita, 
como donativo à Assistencia ou ~oh a fórma que o Governo 
indicar, qualquer quantia on peculio de que dispuzer o enfermo, 
precedendo requisição do juiz ou requerimento do curador, com 
autorisação do mesmo juiz. 

Art. 75. Quando as pessoas interessadas desejarem fazer 
acompanhar por criado de sna escolha e confiança os en
fermos, sendo estes de classe in feri o r á I •, pagarão pelo sustento 
dos criar! os a rliaria de 4" classe. 

Art. 7G. A roupa dos enfermos pensionistas poderá ser lavada 
em casa de suas familias. Quando o for no estabelecimento, 
pag-arão, mensa.lmente, os pensionistas de I• classe 10!), os de 
2a 6$, os de 3a 4$ e os de 4a 3$000. 

SECÇÃO li 

DOS CONCURSOS 

Art. 77. No concurso para provimento dos Jogares de med!co 
da Assistencia Modico-Iegal de Alienados, a commissão exami
nadora será composta do director geral da mesma Assistencia, 
como presidente, de tres lentes cathedraticos de sciencias me
dicas da Faculdade de Medicina do Rio de Janejro, escolhidos 
mediante sorteio, e de um medico da mencionada Assistencia, 
designado pelo dito director. 
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Art. 78. As provas do concurso serão: pratica, oral e escri
pta, e versarão sobre as matarias da ClJ.deira de clinica. psychia
trica e moles tias nervosas das Faculdades ue Medicina; havendo 
arguição a respeito das duas ultimas provas, feita pelos mem
bros da commissão examinadora. 

Art. 79. A inscripção para. o concurso, annunciada no Diario 
Officia~ e nos jornaes de maior circulação, durará quatro mezos, 
e seri encerrada no ultimo dia do prazo, ás 2 horas da tarde. 

Art. 80. A' inscripção serão admittidos os cidadãos que esti
verem no goso dos direitos civis e políticos e forem graduados 
por qualquer das Faculdades de Medicina da Republica, ou que, 
tendo-o sido por escola extrangeira, se houverem habilitado per
ante alguma das nacionaes. 

Art. 81. No impedimento do candidato, a inscripção poderá 
ser feita por procurador. 

Art. 82. Findo o respectivo prazo, nenhum candidato será 
admittido a inscrever-se, salvo em nova inscripção, que o dire
ctor deverá abrir por igual tempo, si ninguem houver·se apre
sentado na primeira. 

Art. 83. Orgauisada a lista dos candidatos inscriptos, o dire
ctor g-eral constituirá a commissão, de conformidade com o 
art. 77, e marcará dia para começo dos trabalhos, fazendo-se as 
necessarias communicações e annuncios. 

Art. 84. hNo primeiro dia de trabalho effectuar-se-haa prova 
pratica, depois de formulada nesse dia, em reserva, a lista dos 
respectivos pontos, em numero de oito, a qual será rubricada 
por todos os membros da commissão. 

Art. 85. Tirado o ponto pelo candidato inscripto em primeiro 
logar, realizar-se-ha a prova pratica., que consistirá em prepa
rações histologicas, normaes ou pathologicas, com referencia ás 
molestias mentaes e ner-vosas; em analyses chimicas de liqui
dos organicos que interessem áquellas molestias e em lição clí
nica sobre o doente que for apresentado ao candidato. 

O tempo para essa prova será marcado pela commissão, com
tanto que cada candidato tenha vinte minutos para o exame 
do doente e trinta para explicar as preparações e analyses. 

Art. 86. Dons dias depois d~t prova pratica a commissão for
mulará uma lista de vinte pontos para a prova oral, que se 
realisará, publicamente, vinte e quatro horas depois de tirado o 
ponto, dando-se ao candidato o espaço de uma hora para !'a
zel-a, obsel'vada sempre a ordem da inscripção. 

Emquanto fallar um candidato os que se lhe seguirem n:to 
poderão ouvil-o, conservando-se p1ra isso incommunicaveis. 

Art. 87. Dons dias depois da prova oral elfectuar-se-ha a prova 
escripta, sobre ponto sorteado de entre dez, que serão formu-
lados nesse dia. . 

Os concorrentes terão o prazo de 1luas horas para dissertar, e 
durante esse tempo serão tiscalisados por dous membros da com
missão, alternadamente, evitando-se que os concorrentes con
sultem qualquer livro ou papel, ou tenham communicação com 
quem quer que seja. 
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Art. 88. T~rminado o prazo de duas horas de que tratao artigo 
antecedente, serão todas as folhas da prova de cada um dos 
canrlid,tto,; rubricadas, no verso, pelos dous examinadores que 
tiverem assistido ao trabalho da ultima hora e pelos outros con
correntes. 

Art. 89. Em seguida cada candidato lerá sua prova, guardada 
sempre a ordem da inscripção, sendo a leitura fiscalisada pelo 
candidato subsequente. 

Quando, porém, houver um só candidato, caberá a fiscalisação a 
um dos examinadores, designado pelo presidente. 

Art. 90. Finda a leitura, retirar-se-hão os candidatos e pro
ceder-se-ha ao ju!gamento, por votação nominal, ficando desde 
logo excluídos os candidatos que não obtiverem maioria de votos 
favoraveis. 

Em seguida far-se-ha, pela fórma indicada, a classificação, por 
ordem de merecimento, dos concorrentes habilitados • 
. Art. m. Um dos membros da commissão, que for designado 
pelo presidente para servir de secretario, redigirá as actas do 
processo do concurso, em que serão mencionadas todas as cir
cumstancias occorridas. 

As actas deverão ser assignadas por todos os membros da com
missão. 

Art. 92. Si algum concurrente for acommettido de molestia que 
o inhiba de tirar ponto ou de prestar qualquet· das provas, 
pod~rá justificar o Impedimento perante o presidente do concurso, 
o qual, si julgar legitimo o mesmo impedimento, espaçará o acto 
até oito dias, no caso de haver mais de um concurrente, podendo 
faze l-o por mais tempo si o candidato for unico.· 

No caso de ter sido já tirado o ponto, dar-se-ha outro em occa
sião opportuna, obs·~rvando-se novamente o processo respectivo. 

Art. 93. Si houver mais de tres candidatos, serão divididos em 
turmas para as provas pratica e oral, as quaes se realisarão em 
dias ditrerentes e com pontos e doentes diversos. 

Opportunamente o director geral da Assistencia remetterá ao 
mim:;tro cópia das actas do concurso, acompanhad~ das provas 
escriptas e da informação que julgar conveniente. 

Art. 94. Si, encerrada a inscripção para o concurso, verifi
car-se que um unico candidato se propõe concorrer, e esse for 
pro(essor de F:>culdade ou Escola medica nacional ou extrangei!'a 
reconhecida pelo Governo respectivo, ou for pl'ofissional de ido
neidade scientifica notoria, poderá ser nomeado independente" 
mente de concurso, mediante proposta do director geraL 

SECÇÃO Ili 

DISPOSIÇÕES COMMUNS AOS ESTABELECIMENTOS 

Art. 95. O cirurgião e o dentista prestarão serviços ao hos
pício e as colonias, semlo este de nomeação do director geral e 
aquelle do ministro, mediante proposta do mesmo director. 

Ambos deverão comparecer no Hospício Nacional, para o exer-
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cicio de sua profissão, tres vezes por semana, e nas colonias 
quando forem reclamados os seus serviços. 

Art. 96. A A&-;istencia. disporá de carros adequados a conducçiio 
dos alienados, e de Llnchas a vapor para o serviço entre o hospício 
e as colonias. 

Art. 9í. O set•viço dos carros ficará sob a fisculisaçiio do admi
nistrador do hospício e o das lan!'has sob a do llirectur dtui co
lonias. 

Art. 98. As famílias dos enfermos t•ecolhidos a qualquer <lo.-; 
estabelecimentos poderão enviflr-lhes, quer para acompauhal·os 
nos ultimos momentos, quer para a celcbmção de actos religiosos, 
os sacerdotes e pastores da religião a que pertencerem. 

Art. 99. As pessoas que desejarem visitar o Hospício Nacional 
terão entrada, Ot'llinariamente, aos domingos e dias feriados, das 
9 horas da manhã ao meio-dia, com permissão do director geral 
ou do adminbtrador, e se limitarão a percorrer a parte do edi
tlcio não occupada pelos loucos. 

A entrada nas diiTerentes divisões do estabelecimento só scr(L 
permittida pelo director geral. 

Art. 100. A visita ás colonias será permittida pelo director 
geral e pelo diractoi' daquellas nos dias acima imlicados. 

Art. 101. Seriio nomeados por por·taria do ministro os empi·e
gados de que trata o art. 3• n. I li, os medicos, o cirurgião, o oph
thalmologista, o director do museo anatomo-pathologico, o chefe 
do gabinete electro-therapico e o administt·ndor lias colonias. 

Art. 102. O em~Jregado que faltar ao serviço ch repartição 
sotrrerit perda total ou desconto em seus vencimentos, conforme 
as segt,intes disposições: 

§ 1.0 O que faltar sem causa justificada perderiL toJ.o o ven
cimento. 

§ 2. o Perderá somente a gratificação aquelle que faltar pot· 
motivo justificado. 

São motivos justificados: l •, moi estia do empregado; 2", nojo; 
3°, casamento. 

Serão provadas com attestado medico as faltas que excor.lerom 
a tres em cada mez. 

§ 3.• O empregado que comparecer depois de enceri·mln o pnn to 
não sotrrerú J.csconto si justificar a dernom perante o cl!ct"o da 
repartição. 

§ 4.• O desconto por faltas interpoladas sorá. relativo aos !lias 
em que se derem ; mas, si forem successivas, por espaço de 
oito ou mais dias, se estenderá aos que, não sendo de serviço, se 
comprehenderem no período das mesmas faltas. 

§ 5. • As _faltas se contarão á vistu. do livro do ponto. 
§ 6.• O JUlgamento das faltas, ao qual se pro~ederá no fim de 

cdda mez, compete ao director geral. 
. Art. ~0~. Não sotrreril. desconto algum o empregntlo que ftltat' 
a repart1çao: 

I .• Por motivo de serviço da repal'tição, precedendo ordem 
do respectivo chefe ; 

2.• Por serviço obrigatorio e gratuito em virtude de lei. 
Poder Executivo 1893 45 
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Art. 104. Nas substituições dos funccionarios da. Assistencia 
observar-se-ha o seguinte: 

J.o Quando o substituto for empregado da Assistencia perce
berá, além de seu vencimento integral, uma gratificação igual 
á dilterença entre est~ e o do logar substituído ; 

2." Quando for pessoa extranha á Assistencia, ser-lhe-1m 
abonada uma gratificação correspondente ao vencimento inte.aral 
do Jogar que exercer, embor~t não se ache vago, ou ao substituído 
caiba qualquer vencimento. 

Art. 105. Os meios coercitivos de que trata o art. 31, quando 
applicados, serão notados em livro especial, p·~lo inte1·no de 
serviço. 

Art. 106. Para os fins da estatística deverão, diariament·~, os 
internos de serviço, depois que houverem recebido os relatarias 
das occurrencias nas secções, fornecer ao administrador do I;Jos
picio nota das roupas e outros objectos que tenham sido inuti
lisados pelos enfermos. 

Art. 107. A entrada, á noite, na divisão de mullwres é pro
hibida. ; só por excepção poderão ahi entrar os medico:> ou 
interno de serviço, quando chamados pelas inspectoras, para 
soccorrerem 1.\ enfermas, ou sem esse chamado, nos casos de 
perigo para o estabelecimento, ou de necessidade de manutenção 
da ordem. 

As cautelas que cumpre observar por occasião da entrada 
nesta divisão serão determinadas em instrucções do director 
geral. 

Art. 108. Os funccionarios da Assistencia que residirem nos 
predios pertencentes a esta ficam obrigados, ainda mesmo em 
horas ou dias que não forem de expediente, a comparecer desLle 
que se tornem necessarios os seus serviços. 

Art. 109. A nenhum funccionario dos estabelecimentos da 
Assistencia é permittido ter para seu serviço particular empre
garias dn, mesma Assistencia ou enfermos. 

Art. 110. Residirão nas casas de propriedade da Assistencia, 
pt·oximas ao hospício: o director geral, o director do serviço sa
nitario, o director da secretaria e o administrador do hospicio. 

§ 1. • os empregados que residirem nos diversos estabele
cimentos da Assistencia terão direito á alimentação, sendo obri
gados a essa residencia. os do serviço interno. 

§ 2. 0 Terão residencia nos proprios edificios dos asylos nas 
colonias, logo que nelles haja commodos, o director respectivo e 
o administrador, ambos com direito á alimentação. 

Art. 111. Aos empregados do serviço externo que, pela natu
reza das funcções do Jogar, não tenham tempo limitado para 
cumprimento de seus deveres e não poS&'lm, por isso, afastar-se 
dos estabelecimentos, dar-se-1m accommodação nas dependencia.s 
deste~. 

Art. 112. No gabinete tio director do serviço sanitm·io do hos
pício e~ta!'á totlas as manhãs, uns 8 its 9 horas, em que será encer
r:vJo pelo mesmo director, um livro de presença, no qual escre
verão seus nomes os empregados do serviço clinico. 
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Art. 113. O servico do necroterio e das salas de necropsias 
ficará. sob a fiscalisação de um dos internos, o qual empregará 
serventes, ora de um, ora de outro sexo, conforme o trabalho se 
referir á divisão dos homens ou á das mulheres, dirigidos os 
serventes, no primeiro caso por um enfermeiro, e no segundo 
por uma inspect.ora. 

Art. 114. Os cadaveres dos pensionistas só serão autopsiados 
precedendo consentimento das fnmilias. 

Art. 115. O enterro dos pensionistas será feito por suas famí
lias, após a particip1ção do f.11ler:imento e remeSS<t da certidão 
do registro civil pelo administrador !lo hospício, que sera 
indcmnisado da quantia quo houver sido despendida. 

A despeza com a certidão serà levad~t á contl. corrente do 
pensionista. 

Art. 116. As despezas com o:; funel'aes dos o!Iiciaes do Exer
cito, da Armada, da Brigada Policial e dP Corpo de Bombeiros, 
serão feitas pela Assistencia, que serit inrlemnisada it vista da 
conta que o dii·ector grral apresentar ao ministro para ser en
viada á repartição competente. 

Art. 117. O detalhe de designação tlo pesson-1 subalterno do 
hospício para serviços externos e da competencia do admi
nistrador. 

Art. 118. Todo o pessoal subalterno do hospício e o do serviço 
interno das colonias é obrigarlo ao uso de uniforme, qne será 
fornecido pelos respectivos estabelecimentos, segunrlo o figurino 
adaptado pelo d11·ector geral. 

Art. 119. São suj'litos às seguintns penas disciplinares os 
empregarlos, nos casos de negligencia, desobediencia, inexactidã:o 
no cumprimento de deveres e falta de comparecimento sem causa 
justificada, por oito dias consecutivos ou quinze interpolados, 
durante o mesmo mez : 

La Simples advertencia; 
z.a Reprebensão ; 
3.a Suspensão até 15 dias, com perda de todo o vencimento; 
4." Demissão. 
Paragrapho unico. Estas pena~. com excspção da ultima 

quando se tratar de funccionnrio de nomeação do ministro, 
serão impostas pelo 1lirector ger,tl, podendo ns duas primeiras 
ser applicadas pPlo director do serviço sanitario c rlirector da se
cretaria, administrador do hospício, ou director das colonias, 
aos quaes compete demittir ou dispensar os empregados por elles 
nomeados. 

Art. 120. O directot• geral promoverá no Hospicio Nacional, 
no dia 11 de agosto de cada anno, sempre qne for possível, uma 
exposição dos trabalhos manufacturados pelos enfermos do 
estabelecimento. 

Art. 121. Os alienados remettidos pela Poliria e ácerca dos 
quaes não seja possivel satisfazer, por thlla de esclarecimentos, o 
exigido no art. Gl deste reg-ulamento, rleverão ser p1·eviamente 
retratados naquella repartição c enviados pam o hospício com as 
respectivas photographias. 
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A remessa de taes alienados deverá e:tfectuar-se até :;~.o meio
dia, salvo caso de força m&ior. 

Art. 122. Emquanto tt clinica psychiatrica funccionar no 
pavilhão annexo ao Hospício Nacional, o lente da mesma clinica e 
de molestias nervosas será o director geral da Assistencia. 

Art. 123. O director geral organisarà as instrucções e ta
bellas que forem precisas para regularidade do servico interno 
da Assistencia, bem assim indicara a pessoa que deva substi
tuir o director das colonias em seus impedimentos, cabendo a 
este ultimo designar os substitutos do administrador e do 
escripturario. 

Art. 124. As pensões dos enfermos continuarão a ser cobradas 
pela secretaria da Assistencia Medico-legal de Alienados e o seu 
producto constituirá receita da União. 

§ 1. o As pensões em atrazo serão cobradas executivamente, á 
vista das relações organisadas de conformidade com o disposto em 
o n. VI do art. 6°. 

§ 2. o Os juros das apolices que pertenciam ao patrimonio do 
hospício, bem assim o producto liquido das loterias concedidas 
em favor do mesmo hospício, serão arrecadados pelo Thesouro 
F e ieral, constituindo tambem receita da União. 

§ 3. o Serão i.gualmente arrecadados pelo Thesouro Federal : 
o producto de quaesquer impostos creados ou que se crearem 
para a manutenção dos estabelecimentos de assistencia na parte 
que se referir à de alienados ; a importancia das contribuições 
com que concorrerem os diversos Estados que tiverem contracto 
nos termos do art. 70; as quantias que forem indemnisadas 
pelos demais Estados e pelos Minister·ios da Guerra e da Marinha, 
na conformidade dos arts. 68, 69 e 70, á vista das informações 
prestadas pela secretaria da Assistencia. 

Art. 125. Os vencimentos do pessoal da Assistencia são os 
constantes da tabella annexa, considerando-se dous terços como 
ordenado e um terco como gratificação. 

§ 1.0 Os empregados que ahi não figuram considerar-se.ão 
de diaria, que será paga pelas consignações destinadas ao ma
terial da verba respectiva. 

§ 2.0 Os vencimentos de dous dos internos do Hospício Nacional 
continuarão a ser pagos pela Faculda<je de Medicina do Rio de 
Janeiro. 

Capital Federal, 7 de outubro de 1893.- Fernando Lobo. 
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Taoolla dos vencimentos do D!l83oal da A88istencia Mooico-Iegai de Alienados, a Que se 
refere o art. 125 do regulamento Que acomllilnhon o decreto ns. 1559 desta data 

DIRECÇÃO GERAL 

Director geral ............•................•.... 
Director ria secretaria .........•................. 
Escripturario .•.............•................... 
Amanuense .........•.•......•...............•.. 
Continuo ...................................... . 

HOSPICIO NACIONAL 

Ser'Diço sanita~·io 

Director ....................................... . 
:Medico •....................•..•.......•.....•.. 
Cirurgião .........•............................ 
Ophthalmologista .............................. . 
Interno ...................................... . 
Chefe do gabinete electro-therapico .......•..... 
Director do museo anatomo-pathologico .•..•.... 
Pharmac••utico .......•.................•........ 
Ajudante do ph:u'maceutico .......•............. 
Dentista ....................................... . 

SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

. Administrador ................................. . 
Escripturario ............•...........••........• 
Amanuense •............•.....•.......•......... 
Porteiro .••. , .•....•....•..........•........... 

COLONIAS 

Director ...........•.....•......•..... , ..•.•... 
Medico •........••....••.•....••.......•.....•.. 
Interno ......•.•••................•...•.......• 
Pharmaceutico .....•.............•......••..... 
Administrador..... . . . . . . . • . . . • . • . . . .....•..... 
E~cripturario............. . . . . . . . . . ...•......• 

Capital Federal, 7 de outnbro de 1393.- Fernando Lobo. 

VENCI:\tt~NTO 

AN.:-i"UAL 

9:000$000 
5:400$000 
4:800$000 
2:400$000 
1;600$00(\ 

6:000$000 
3:000$000 
1:200$000 
l:200$UOO 
I :200$000 
2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 
I :800.$000 

GOU$000 

4:800$000 
3:600$000 
2:400$000 
1:200$000 

6:000$000 
4:800$000 
1:200$000 
2:400$000 
3.600$000 
2:400$000 
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DECRE10 N. 1559 A -DE 7 DE OUTUBRO DE 1893 

Sn•pende n execuç~o do decreto n. t5í1 de 3 do corrente. 

O Vice-Presidente da Repu!Jlica do3 E~tat!os Unidos do Brazil 
resolve, até ulterior deliberação, suspender a execução do dect'do 
n. 1554 de :1 do corrente elevando a C<1deil'as as aulas 1le geome
tria descl'iptiva e de topographia das Esculas l\lilitares tle . .;ta Ca
pital e tln Estado do Rio Grande do Sul. 

o 1\Iarechal Antonio Ene 1s Gustavo G<•l vão assim tenha tU· 
tendido o o faça executar. 

Capital Federal, 7 de outubro de 1893, 5• da Republioa. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Encas G. Galvrio. 

DECRETO N. 1560 -DE 10 DE OUTUBtW DE 1893 

Dispiie sobl'o os na.vius e f•JrtiHcaçiles em potler da revolta de 6 de sctcndJr.J 

ultimo ou que a elh sr~ :r·-\SOci'1I'C'll, 

O Vice-Presidente da Repub!ica do~ Estallos Unidos do Brazil, 
considerando : 

que a bandeira nacional symbolisa e exprime a personalidade 
jurídica da União, a perpeiuidade e integridade !la Patria e sua 
soberania internacional ; 

que a soberania nacional sómente se estende aos navios em 
condições legaes e legitimas de arvot"ar a bandeira, manifestação 
do laço natural e patriotico que o~ liga ao territorio da Repu
b!ica e aos orgãos constitucionaes da :ooberania ; 

que ao direito de usar da bandeira nacional corresponde a 
protecção j uridica e, quanto aos na vi os de guerra, a representação 
da torça armada da Nação ; 

que as forças de mar e terra. instituições nacionaes perma
nentes, destinadas á defesa da Patria no exterior e á manutenção 
das leis no interior, são obrigadas a su;;tentar as instituições 
constitucionaes ; 

que, esquecida da sua funcção constitucional, uma parte 
dos navios da Armada nacional apoderou-se de outros do 
commercio, at·mou-os em guerra. e tem desde o dia ü de setem
bro proximo passado commettido toda a sorte de hostilidades 
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contra o Governo Constitucional, a população inoffensiva e a 
propriedade publica e particular; 

que desse modo trahiu os intuitos constitucionaes e, conti
nuando a usar da bandeira. nacional, apropriou-se de symbolo e 
emblema de que não póde usar, e á sombra delle tem praticado 
acções crimino~as ; 

que ao Poder Executivo, no exercício da~ funcçiíes de que 
está investido pela vontade expres5a constitucionalmente pela 
Nação, cumpre manter• illesa a personalidade jurídica interna
cional da Republica e salvaguardar a honra da bandeira. 
nacional; 

Decreta: 
Art. 1.• Para todos e quaesquer effeitos de direito, publico, 

privado e internacional, são declarados destituídos de suas im
munidades, privilegios e prerogativas e bem assim privados da 
protecção da bandeira nacional : 

a) os navioi! de guerra que desde o dia 6 de setembro ultimo, 
sob a direcção do contra-almirante Custodio José de Mello, se 
revoltaram na bahia do Rio de Janeir·o contra a Constituição da 
Republica e a autoridade legal; 

b) os navios de commercio que foram e estão armados em 
guerra pelos revoltosos e as demais embarcações de qualquer 
natureza ao seu serviço; 

c) as fortificações que auxiliam a acção da revolta. 
Art. 2. • Sob as me~mas disposições incidirão desde logo, e 

sem necessidade de expressa declaração do Governo, os navios 
e as fortificações permanentes ou passageiras que se associarem 
á revolta. 

Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, lO de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Firmino Chaves, Ministro da Marinha. 

Fernando Lobo, Ministro da Justiça e Negocios Interiores. 

Carlos Augusto de Car!Jalho, Ministro) das Relações Ex-
teriores. 

João Felippe Pereira, Ministro da Industria, Viação e Obras 
Publicas. 

Felisbello Freire, Ministro da Fazenda. 
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DECRE~O N. 1561- DE lO DE OUTUBRO DE 1893 

.\ hre no corrente ekercicio crr~ditos supplementares ás , .. erbas- Aposentados

.1\.jud:l~ d,~ custo-~- [)('SpPza~ c\"'entu~es- do ~Iinisterio dn. }.,azend:t. 

o Vice-Presidente da Rcpul•Iica <lo.> Esta1los Unidos do Brazil, 
ns:tUdo dn autorisação que lhe confere o art. I• do decreto legis
la ti v<• n. IS3 D de :!3 do setembro pt·oximo findo, I'esolve abrir no 
•·nr·rMtte exercício os creditos supplementares seguintes : de 
dn7.f'lltos conto,; de réis (200:000$1J00) à ver·ba- Aposentados-, 
n. ('. dunrt. ;·da lein.l26B, •le :21 de novembr·o de 1892; 
de <oincoenta coutns de rei:; (50:000$000) r. vet·ba- Ajn•las de 
cu,;tp -, n. 21 o lo mesmo artigo ; de viute e cinco contos de réis 
(<:':J:OlJO~OiJU) <L ver·ba - D~spezas ·~ventuaes -, n. :30 do mesmo 
artigo. 

O :\Iinistro c Secretal'io dos Ncgocios da Fazenda assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 10 de outubro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIAX0 PEIXOTO. 

Felisbello Freire. 

DEClU<;TO ~. 15'}2- !JR lO DR OUTUilRO DE JS93 

.\J>pr -·;.'J :1" in"t1·n·: ,-;1':-. re~n!anrl•) as :1ttrihniç-iJr~s e fur..cçiJes rla Procurat.loria. da. 

]{,.pnh!!ca ·~ FazenrJ:1 Fe1l(~ral. 

O \'icc-l'rcsi<l<mtc rla, Ropublica dos l~starlos Unidos do 13rnzil, 
lhando th attJ•ii>uiçfio que lhe fitculta o art. 15 do decreto 
1-!,_:-hhttivo n_. !7i$ H, de lU de setembro pr~Jximo rindo, resolve 
approvar as mstrucções, que a este acompanham, regulando as 
attl'ibuições c t'uncçõ~s da Procur;ttlo!'ia da H.epulllica e Fazenda 
Fcrl•!ral. 

O l\Iinistro e Secretario dos Negocias da Fazenda assim o faça 
executai'. 

Capital Fcrlor;ll, 10 de outubro de l8!l3, ;,o da Repuulica. 

FLORI \ '10 PEIXOTO. 

Felisbell o Freire. 
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Instruccões para a execucão do decreto n. 173 B, ue 
10 de setembro de 1893, a que se refere o art. 15 
do mesmo decreto. 

Art. 1.• Representam a Fazenda Nacional, perante os juizes 
e tribunaes do Districto Federal, por força de suas proprias no
meações, independente de instrumento de mandato: 

I, o procurador seccional da Republica; 
11, o lo e 2" adjuntos do procurador; 
lll, o solicitador da Fazenda. 
Paragrapho unico. O procuradot• e o I• adjunto, bem como o 

solicitador, servirão perante a justiça federal; o 2• adjunto 
funccionará perante a justiça local. 

Art. 2.• As funcções perante a justiça federal serão assim 
distribuídas : 

I, a cobrança ria divida activa da União será igualmente repar
tida ao procuradot· e lo adjunto; 

li, os demais pleitos que a Fazenda houver de intentar, bem 
como os processos criminaes, serão directamente commettidos ao 
procurador, que poderá passai-os em qualquer termo do processo 
ao l• adjunto, conforme a affluencia do serviço. 

Paragrapho unico. O procurador passará o serviço ao I• adjunto 
por meio de uma portaria, que deverá ser junta aos autos, 
fazendo disso communicação ao Ministerio respectivo, podendo a 
todo tempo reassumir o serviço. 

Ill, o procurador é a pessoa competente para receber intima
ções iniciaes de quaesquer feitos ou processos que se promovam 
contra a Fazenda Nacional, podendo, depois de remetter a contra
fé ao Ministerio respectivo, passar o serviço ao l • adjunto, nos 
tormos da alínea li deste artigo e seu paragrapho ; 

lV, as intimações que houverem de ser feitas no correr do 
processo seriio recebidas pelo procurador ou I o adjunto, con
formo seja este ou aquelle que tenha a Heu cargo a questão ; 

V, o serviço do Jury fedem! será feito privativamente pelo 
procurador, salvo o caso de substituição por falta ou impedi
mento. 

Art. 3.• O procurador e os adjuntos, nas respectivas fel! tas e 
impedimentos, se substituirão raciprocamente na ordem seguinte: 
ao procurador substitue o 1• adjunto; ao 1" adjunto substitue 
o 2"; ào 2• substitue o procurador. 

§ l. • Nos casos de licença ou effectivo impedimento, o sub
stituto assumirá o exercício pleno das funcções do substituído, 
durante o tempo da licença ou nos pleitos em que o impedimento 
se manifestar. 

§ 2.• Nos impedimentos e faltas occasionaes ou incidentes, a 
substituição sara para o acto a que o substituído não possa com-
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parecer o se dar.i.J indepen1lentemente _de qualquer documento 
escri pto, pela simples presença do substituto. 

Art. 4.• Nas !'altas e impedimento:; do solicitador da Fazenda, 
o procur,tdor proverá á sua substituição, constituindo solicitador 
interino para exercicio plerw, ou ad hoc pam a substituição de 
um impedimento 1lado. 

§ L" i'\o caso de constituição de solicitrulo1' interino, o instru
mento de nomeação, depoi:; de pago o s:>llo que for· devido, seril. 
suiJiliettido ao visto do juiz federal, l"unccionandu assim o sub
stitu tu; nu caso do coastituiç:io de solicibdor ad hoc, o instru
mento de nomeação, será junto aos autos !"especlivos. 

§ 2. 0 O substituto, quer nos casos deste artigo, como nos do 
arti;.!'O anterior, percetJerà os proventos correspondentes ao ser
viço que houver feito, e, si a substituição for de pleno exercício, 
tambem a gratificação do substituído (um terço dos venci
mentos). 

Art. 5.• As custas dos actos praticados pelo procurador, I• ad· 
junto e solicitador, nas causas em que a Fazenda for vencedora, 
se arrecadarão para a receita geral, nos termos do art. 4", § 1°, 
do deereto n. 4~56 de 24 de atll'il de lil69, e serão mensalmente 
abonadas áq uelles funccionarios, scnLIO: dous terços ao procm•ador, 
ou I• adjunto, respectivamente aos processos em que funccionou 
um on outro, e um terço ao solidtador. . 

§ 1.0 P<tra o fim indic;tdo neste artigo, os e:;crivães do Juizo 
seccional. quando expedirem as guhs do pagamento, contarão, 
sob a denominação de pro;m•ator·io, a impnrtancia que for devi1la 
pelos actos pratic<tdos no processo pelo procurador, 1" adjunto e 
solicita,lor, de accordo com o decreto n. 5737, de 2 de setembro 
de 1874, na parte relorente aos advog-ados n solicitadora~. 

§ 2.• As porcentagen:> lt que teem direito o procu1·ador, 1° lld
junto e solicitlldor se1·ão apuradlls na Director·ia Geral do Conten
cioso e mensalmente pagas aos fun,;cionario:> lt quem couberem 
de direito. 

Art. 6. 0 As porcentagens a que tem direito o 2• a·ljunto, sobre 
os bens que forem arrecadados nos processos em que funccio
narem, nos te1·mos do regulamento n. 2433 de 1859, ser-lhe-hão 
pagas, linda a arrecad•tção, 1lep(jis de feita no Juizo respectivo a 
necessaria conta. 

Art. 7.• As quotas de quaesqnel' porcentagens e do procura
torio. quando no mesmo processo tivm· servido m~tis de um fuuc
cionario, procurador· ou atljuntos, ou mais de um solicitador, 
serão divididas entre elles em partes iguaes. 

P<tragrapho unico. Esta disposição não se applica quando um, 
ou mais de um funccionario, houver servido em substituição in
cidente ou accidental do etrectivo. 

Art. 8. 0 Todas as veze~ que o procuratlor ou lldjuntos func
cionar•em, ou tiverem que fallar nos autos como curadores, per
ceberão, nu acto, o emolumento respectivamente taxado no 
regimento citado de 1874. 

Art. 9. • Os attestado:; de exercício para recebimento dos ven
cimentos no Thesouro são passados : pelo juiz seccional, o rela-
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tivo ao procurador da Republica, e por este os relativos aos 
adjuntos e solicitador. 

Art. 10. os funccionarios que deixmen1 definitivamente o 
exercicio das funcções terão direito ás custas do:; actos praticados 
por elles e a metade das porcentagens vencidas nas cauoas em 
que tiverem officiado. 

Paragraoho unico. Este direito pres~revel'á em favor dos co
fres da União. decorridos cinco annos depois que o funccioun,rio 
houver deixado o exercício. 

Art. 11. As disposições dtts presentes instrucções se applicarão, 
em tudo que for per·tinente aos procumdore;; da l{epublica nos 
Estados e nos solicitadores, quando fot•em providos nos termos 
da lei. 

Capital Felcral, 10 de outubro de 1893.- Felisbello Freire. 

DECRETO N. 1563 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1893 

Declara em estado de sitio a Capital Federal e os Estados do Rio ele Janeiro, 

S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grnnde do Sul. 

O ~v-ice-Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do Brazil: 
Consirlerando quo subsistem os g-rave~ motivos políticos em 

que se fundaram os decretos n. 172 de 10 de setembro ultimo 
e n. 1549 de '25 do mesmo mez ; • 

Considerando que, neotas condições, as garantias constitu
cionaes, restabeleddas para o pet•iodo de nomeação das mesas 
que teem de t"unccionar nas proximas eleições fedcraes, não podem 
deixar de ser novamente suspensas : 

Resolve, nos termos do art. 80 da Constituiçã.o, declarar em 
estado de sitio, até ao dia 28 do corrente mez, o lhltricto Federal 
e os Estados du Rio de Janeiro, S. Paulo, Para na, Santa Catha
rina e Rio Grande do Sul. 

Capital Federal, 13 de outubro de 1893, 5• da R .. :publica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1564- DE 13 DE OUTUBRO DE 1893 

Design" Jo;;a"'IS esl'eciaes para a detenção por effeito do estado de sitio e 
dá outras providencias. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
tendo em consideração o dis[Josto no art. 80, § 2", n.I, da Consti
tuição e em virtude do ar!. 48, u. I. lh mesm:t Constituição, 

Dqcreta: 
Art. I. o E' designada a fortaleza da Conceição, na Capital 

Federal, para Jogar tlu detenção das pessoas que tlverem de 
soffrer es~a repressão, o desterro ou a ex 1,ulsiio. 

Paragrapho UHico. no accordo com os respectivos presi
dentes ou governadores dos Estados da União, o Governo desi
gnará o Jogar da detenção. 

Art. 2.• O Go""rerno dará as necessarias providencias para 
que os detidos sejam tratados segun,lo as leis da humanidade, 
não permittindo constrangimento qne exceda as necessidades dtt 
defesa social. 

Paragrapho unico. A incommnnicahilidade sómente porlerá ser 
quebrada pm· orlem escriptn do Ministro da Guerra na Capital 
Fode1·al ou •la primeira autoridade militar nos Estados. 

Art. 3. 0 Nenhuma pessoa pod&rú ser recolhida ao estabeleci
mento convertido em pris~o de Estado, sem ordem por escripto 
da respt•ctiva autoridade militar. 

Paragrapho unico. Ninguem poderá s0r conservndo detido em 
outro editicio ou e,;taiJeleciJn.:nto qne não seja a pl'isilo de E:;tadn, 
salvo para set· interrogado ou acareado. 

Art. 4.° Ficam revogarias n~ disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de outubro de 1893, 5° da Repul.Jlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Femando Lobo. 

DECRETO N. I565 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1893 

Regula n liberdnde de impren~a durante o estado de sitio 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
Considerando: 
que a liberdade de imprensa consiste no direito de collaborar 

com o poder social nos fins a que se propõA a ordem moral e po
lítica em suas multiplas exigencias e modalidades ; 

que é funcção do poder publico, legitimamente constituído, 
defender a existencia politica da Republica por todos os meios 
legaes, materiaes e moraes ; 
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que no cumprimento desse dever, delegação política. da Nação 
e por consequencia suprema expressão dos direitos de todos os 
cidadãos, não pótle enconkar ob~taculos que provenham dos 
abusos da imprensa ; 

que uma parte da imprenSa. tem contribuído para animar a 
revolta com publicações inconvenientes umas, titlsas outras e 
todas constituindo elemento de perturbação e alarma, em pre
juízo da acção do Governo e da tranquillidade publica ; e por 
outro Lado, tendo em attenção o disposto no~ arts. 87, § 3", 96, 
383 e 387, combina<los com o art. 22do Codigo Penal, em virtude 
do art. 80 da Constituição da Republica e em execu~ão do 
art. 48, n. 1; 

Decreta: 
Art. I.• E' livre a manifestação do pensamento pela imprensa, 

sendo garantida a propaganda. de qua.lquer doutrina politi.ca. 
Art. 2." Declarad:t em estado de sitio qualquer parte do ter

ritorio da União e ahi suspensas pelo tempo que for determinado 
as garantias constitucionae-;, fica prohibido: 

a) fazer publicações que incitem a aggressão externa ou 
pos-am angment.ar a commoção interna e excitar a desordem ; 

b) defender qualquer acto contrario â. independencia, integri
datle e dignidade da Patria, á Constituição da Republica e fórma 
de seu governo, ao livre exercício dos poderes políticos, á segu
ranç::t interna. da Republica, á tranquillidade publica (ark 87 a 
155 do Cod,go Penal); 

c) publicar noticias a respeito da revolta que não tenham sido 
communicadas pelo governo constitucional ou que não tenham 
essa origem ; 

d) communicar ou publicar documentos, planos, desenhos a 
quaesquer informações com relação ao material ou pessoal de 
guerra, ás fortificações e ás operações e movimentos militares de 
União ou dos Estados ; 

e) apregoar as noticias, factos ou assumptos, verdadeiros ou 
fal~os, contidos nas publicaçõe~ que se offereçam á venda ou se 
distt>ibuam gratuitamente ou de qualquer outro modo. 

Art. 3.• Si algum pcriodicoou publicação, de qualquer genero 
que se.i<t, incorrer em algum ou alguns dos casos do artigo ante
ceúente, o Governo u~ará das medidas 1le repressão autori::;ada.s 
pelo art. 80 da Constituição, e sendo extrangeiro o i.nfractor, 
poderá expulsai-o do territorio nacional. 

Art. 4. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de outubro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEixOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1566- DE 13 DE OUTUBRO DE 1893 

Regula a entrada de extrangeiros no territorio nacional e sua expulsão 
durante o est~do de sitio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
Consideranrlo: 
que o direito de permittir que extrangeiros entrem no ter

ritorio nacional, ahi permaneçam ou delle sejam obrigados a 
sahir, é consequencia logica e necessaria da soberania da União ; 

que a humanidade e a .iustiça obrigam os Estados a sómente 
exercer esse direi•o conciliando a necessidade de sua defesa e 
conservação e os direitos, interesses e liberdade dos extrangeiros 
já residentes ou que pretendam estabelecer-se no territorio 
nacional; 

que o disposto no art. 72, § 10, da Constituição sómente pre- · 
valece em tempo de paz, e que, decretado o estado de sitio, as 
medidas de repres~ão, consistentes em detenção e desterro, são 
restrictameote applicaveis aos nacionaes e não aos extrangeiros 
que não gosam de direitos políticos ; 

Decreta : 
Art. I. o A entrada de extrangeiros poderá ser prohibida du

rante o estado de sitio. 
Art. 2. o Fica prohibida a entrada de extrangeiro mendigo, 

vagabundo, atacado de molestia que possa comprometter a 
saude publica ou suspeito de attentado commettido fóra do terri
torio nacional contra a vida, a saude, a propriedade ou a fé 
publica. 

Art. 3." A expulsão de extrangeiros será individual. 
Art. 4." Podem ser expulsos : 
a) os extrangeiros nas condições do artigo antecedente ; 
b) os que infringirem o disposto no decreto n. 1565 desta data; 
c) os que, por qualquer outro modo que não a imprensa, se 

tornarem culpados de excitação á perpetração de iofracções 
contra a segurança e a tranquillidade publicas, ainda que tae8 
excitações não sejam puníveis segundo a lei territorial ; 

d) os que pela imprema ou por outro meio incitarem a des
obediencia ás leis ou à revolta e guerra civil, ou excitarem odio 
ou actos de violencia entre ou contra as diversas classes sociaes, 
de modo perigoso á segurança ou á tranquillidade publicas ; 

e) os que, por sua conducta, comprometterem a segurança da 
União ou dos Estados ; 

f) os que incitarem am; crimes contra a liberdade de trabalho; 
g) os que por qualquer modo, ainda que no exercício de pro

fissão, industria ou outro genero de trabalho, permittido por 
conta pr·opria ou alheia, proc:ederem de modo a provocar ou 
augmentar o mal-estar publico, ou a cr·ear embaraços ú. tran
quillidade e regularidade dos negocios e da vida social. 
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Art. 5. 0 A expulsão será ordenada por decreto motivado, 
expedido pelo Ministro da Justiça e Negocias Interiores, e deverá: 

a) ser communicada, quando fot• conveniente, pelo Ministro 
das Relações Exteriores ao agente diplomatico da nação a que 
pertencer o paciente ou ao agente consular em sua falta ; 

b) indicar o prazo dentro rlo qual o paciente deverá partir, 
executando-se porém á ordem . 
. Art. 6.•Quando não for permittido ao paciente aguardar 

solto o dia da partida, o Governo convidará o agente consular, 
na falta de procurador nomeado, a arrecadar-lhe os bens ; pro
cedendo-se, no caso de recusa, á arrecadação judicial pelo Juizo 
Federal, garantido sempre o direito pleno e absoluto de defender 
e liquidar sua fortuna, bens e interesses. 

Art. 7. o O paciente designará o logar para onde deverá re
tirar-se e será tratado segundo a situação particular de sua 
pessoa. 

Art. 8. 0 O paciente tem o direito de reclamar perante o Juizo 
Federal da Republica, para provar tão sómente que é cidadão 
brazileiro. 

§ I . o A reclamação não suspenrl erá a execução da expulsão, 
e, quando procedente, sujeitará a União á indemnisaç8,o de per
das e damnos. 

§ 2. 0 O tribunal a que recorrer o paciente não se pronunciará 
sobre a legalidade da expulsão, nem sobre as circumstancias que 
levaram o Governo a julgai-a necessaria. 

Art. 9. o O Governo poderá commutar em prisão a expulsão, 
emquanto durar o estado de llitio, ou revogai-a. 

Art. 10. Não poderá ser expulso, ficando em tudo equiparado 
ao nacional, o extrangeiro: 

a) casado com mulher brazileira ; 
b) viuvo com filhos brazileiros ; 
c) que possuir bens immoveis na União. 
Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de outubro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1567 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1893 

Estabelece o distinctho para o Corpo <lc Engenheiros Navacs. 

O Vice-Presitlente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe expôz o Ministro de Estado dos Negocios 
da Marinha sobre a omissão, no actual plano de uniformes do 
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Corpo de Engenheiros Navaes, <le um distinctivo de classe como 
. convem e está em uso par.a os demais corpos da Armada : 

Resolve que sejn. adopta•lo, como distinctivo pará o referido 
corpo, um globo •te prata de 21 m;m de diametro, orlado de velludo 
azul claro, com 3 m;m tte largura, collocado acima das divisas na 
altura de 125 m;m do bordo inferior e a meio de cada manga. 

O Contra-Almirante Felippe Firmino Rodrigues Chaves, Mi
nistro de Estado dos Negocios da Marinha, assim o faça ex
ecutar. 

Capital Federal, 13 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Firmino Otaues. 

DECRETO N. 1568 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1893 

Crea n:t comarco. do Crato, no Estauo do Ceará, mais um batttlhã:o do info.n• 

tnria. de guardas naciQnacs do serviço aCtivo. 

O Vice-Presidente dll. Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fi~a cren.do na comarca do Crato, no Estado do 
Ceará, mais um batalhão de infantaria, com quatro companhias 
e a desig-nação de 131•, o qual se organisará com 03 guard:1s 
nn.cionaes qualificados no município da Barbalha ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 13 do outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fel'·nando Lobo. 

DECRETO N. 1569 - DE 13 llE OUTUBRO DE 1893 

Crca na comarca do .Jardim, no Estado do Ceará, mais um batalhão de 
infantal'ia. de gnar<las nacionaes do serviço activo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do llrazil 
resolve decretai" : 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Jardim, no Estado 
do Ceará, mais um batalhão de infant11ria, com quatro com-
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panhias e a designação de 132•, o qual se organisara com os 
guardas nacionaes qualificados no município do mesmo nome 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 13 de outubro de Imn, 5" da Ropuhlica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1570 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1893 

Crea mnis um batalhão da. rcserv:'L 1le guardas nac10naes n:1. com:'lr~a do' 

Cra.thei"ts, nfl Estado do Cear:'t. 

O Vice-Presidente !la Republica dos Estados Unidos 1!0 Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Cratheú~. no Esl:"Hlo 
do Ceará, mais um batalhão da reserva deguardasnncion::.es,com 
quatro companhias e a designação de 47", o qual será organisado 
com os guardas nacionaes qualificados no município da lndepen
dencia, da mesma comarca; revogadas as disposiç>ões em con
trario. 

Capital Federal, t:J de outubro de 1893, "'da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Femando Lobo. 

DECRETO N. 1571 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1803 

Ct·ca um comwando superior de Guarda Nflcional nn. cou1ar,~a 1le :\fi,·aufla, 

n~ Est:ul1J de l\fatto f1ros~o. 

O Vice·Presidente da RepulJlica dos Est:l1los Unidos tlu I:razil 
decreta: 

Art. I.• Fica desligada rio commando superior ria Guanla 
Nacional das comarcas de Santa Cruz rle Corumbá, l\Iit'OW1'1a o 
Sunt' Anna do Paranahyba a força de Guarda Nacional qúaliti· 

Poder Executivo 1893 46 
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cada. na de Miranda e com ella creado um commando superior 
da mesma guarda, que se comporá do soabatalhão de infantaria, 
reduzido a quatro companhias; de mais um batal\}ão de infanta
ria do serviço activo, com a des;gnação de 13°; da 3• companhia 
avulsa da reserva, elevada a batalhão com quatro companhias e 
a ,Jesignnção de 6''; e do ) 0 esn,uadriio do cavallaria, elevado a 
regimento com quatro esqua•lrões e a designação de 4°. 

Art. 2. 0 Os referidos corpos seriio organisado;; com os guardas 
qualificados nos districtos ria mesma comarca. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de outubro do 189J, 5° da Republica. 

FLOIUAXO PEIXOTO. 

Ji'eJ·nar~do Lobo. 

DECRETO N. 15i2 - DE I\) DE OUTUBRO DE 1893 

Pro\·idencia ~ohre o p3.gament.o de deSi'CZn~ a Cal·go ao l\Iini~terio u~L 

Jn,]nstrin, Vinção c Ohras PnbliC'a~, no exercício de 1893. 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Esta.-los Cnidos do Bt•azil, 
tendo solicitado em mensagens de 20 e 21 do junho e de 22 de 
agosto do corrente anuo diversos cre.-litos para occorrer ao paga
mento de despezas imprescindiveis, algumas dGs quaes relativas 
a serviços ja etrectuados, a cargo do Ministerio da lndustria, 
Viação e Obras Publicas, no conente exercício de 1S9:J, á vist<t 
da insufficioncia Llos que foram votados 1~elo Congresso Na
cional, e 

Considerando que o mesmo Congresso encerrou suas sessões 
sem haver podido ultimar a conce~são dos referidos creditas; 

Considerando que ao Governo cabe u dever de retribuir S·Jrvi
ços jit effectuallos e de proviuenciar sobre o proseguimento de 
outros que são inadiaveis: 

Resolve abrir ao Ministerio 'tt lndustria, Viação e Obras Publi
cas o credito ~upplementar do tres mil cento e trinta e quatro 
contos cento e cincoenta mil r.'>is (3.134:150$) para occorrer ás 
despe:~~as constantes da demonstmção junta. 

Capital Federa.], 19 de outnbro (]e 1893,5° da Republica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 

Joao Felippe Pereim. 
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Demonstração do credito supplementar preciso ao Ministerio 
da Industria, Viação e Obras Publicas para occorrer a 
1.lguns serviços durante o corrente exercicio de 1893 fl a 
que se refere o decreto n. 1572 desta data. 

§ Jo 

SECRETARIA DE ESTADO 

Material 

Para completar a impressão do re
latorio do Ministerio ••.•....... 

Pagamento de taxas de correspon-
dench do e para o exterior .... . 

Aluguel de casa para o porteiro .. . 

§ 2• 

EVENTUAES 

Commissão bt•azileira na Exposição 

15:000$000 

5:000$000 
1:200$000 

universal Colombiana em Chicagv 000:000$000 
Commissão exploradora do planalto 

central da l{epublica : 
Para conclusão dos trabalhos do e3-

criptorio ..•........... 45:000$ 
Para impressão e tiragem 

de mil exemplares do 
relatorio .............. 46:700$ 91:700$000 

Gratificação ao pessoal quo serve 
no gabinete do ministro ........ . 

Com missão de in que ri to sobro trans
ferencia da propriedade ou ex-

. ploração das estradas de ferro da 
União para a industria privnda, 
conforme o n. XIV tio art. Õ0 da 
vig-ente lei •lo orçamento ...... . 

V cncimentos de um secretario parn 
a commmissão encarregada da 
revisão o balanço das despezas do 
Ministerio ..........••..•...... 

7:650$000 

12:000~000 

4:800$000 

21:200$000 

Dcspezas não previstas .•......... 20:000$000 736:150$000 
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.§ go 

TERRAS PUBLICAS E COLONISAÇ'ÃO 

Repartiç,;o (.""'entr-a~ 

Auxilio ao porteiro parct aluguel 
de casa a 50$ mensaes ..•..•.... 

Expediente e eventtlaes .••...•... 
600~000 

3:000$000 

Hospedm·ia da Ilha das Flores 

Pess'nl administrativo .......•.•• 
Pes~o1l auxiliar ................ . 
Comedorias para. immigrantes ... . 
Aglla e illuminação a gaz ....... . 

3:100$000 
1:560$000 

30:000$000 
30:000$000 

.A.gc11cia na Ban·a do Pi1·ahy 

Augmentodo vencimento do agente 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SCL 

Hospedaria de immig1·antes 

Alimentação a immigrantes ....••. 
Transporte dos mesmos para nu-

cleos •......•....•.......••...• 
Aluguel de embarcações, etc ...... . 

23:820$000 

12:000.'$000 
5:000$000 

Commissües de estabelecimento 

Construcção de ".asas ....•.•.••... 
Alimentação a immigl'antes ..••... 
Me•licamen tos e dietas ..•...•.... 

38:000$000 
35:000$000 
5:000$000 

ES1'ADO DE S.\.~TA CATHARINA 

H os1,cdaria de immigmntes 

Alimentaçã.o a immigrantes .....• 
Transportn tios mesmos par;t os 

nncleo::: .......................• 

10:000~000 

5:000$000 

3:600$000 

64:660$000 

600$000 

40:820$000 

78:000$000 

15:000$000 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Commissóes de es.labelecimento 

Construcção de casas ..•.•.•..•... 
Alimentação a immigrantes •...... 
Medicamentos e dietas ....•.•...•. 

20:000$000 
20:000$000 
3:000$000 

ESTADO DO PARANÁ 

Hospedaria da Capital 

Alimentação a immigrantes ..•... 
Transporte dos mesmos para os 

nucleos ......•..•...••......••• 

10:000$000 

5:000$000 

Hospedaria de Paranagw! 

Pessoal ......................... . 
Serventes e eventuaes .•......... 
Alimentação para os immigrantes. 
Medicamentos e dietas ............ . 

4:800$000 
2:000$000 

10:000$000 
I :000$000 

Commissões de estabelecimento 

Construcção de casas .......•..••• 
Alimentação a immigrantes ...... . 
Medicamentos e dietas .....•....•. 

30:000$000 
20:000$000 
5:000$000 

Commissifo de terras em Iguassú 

Constando de: 

Pessoal da lancha a vapor, material para a mesma, 
conclusão da casa para o medico e pharma
ceutico, um interprete, um estafeta e um 
servente ..............•.......... , ... 4 •• , •• 

72q 

43:000$000 

15:000$000 

17:800$000 

55:000$000 

lO:Aii()~OQO 
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ESTADO DE S. PAULO 

Agencia em Santos 

Pessoal. .••...•....•.........•... 

ESTADO DE :I!I~AS GERAES 

Delegrrcia de ter1·as 

Pessoal. ........................ . 
Expediente, aluguel de casa e 

6\'entuaes ..................... . 

II : 1oo;;ooo 

4:000$000 

Hospedaria Horta Barbosa 

Pessoal ........................ . 
Serventes e eventuaes ........... . 
Alimontação a immigrantes ...•... 
Transporte dos mesmos para os 

nucleos .......•....•...•. , .•.•. 

7:320~fJ00 
4:0C0$000 

20:000$000 

5:000$000 

ESTADO DO RIO DE .JANEIRO 

Fa::.enda do Ariró 

Pessoal de conservação .......... . 
Transporte de empre~ados ao ser

viço desta verba (Terras e coloni
sação) e de immigrantes para os 
Estados da União ............. . 

Despezas com os nucleos .Maria 
Custouia em Sabara, Estado de 
1\finas Geraes ..•.............. 

Com missão de propaganda de colo· 
nisaçiío nos Estados do Norte ... 

Auxilio á immigração no gstatlo do 
.Matto G1•osso ................ . 

2:800$000 

lOO:OOOsi)OO 

8:000$000 

GO:ooo.:;ooo 

20:000S100 

5:000$000 

15:400$000 

36: 320.$000 

Despezas imprevistas ..•......... 20:000$000 210:800$000 

Gil :800~000 
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AUXIL103 .\ AGRICULTURA, ENGENHOS CENTRAES 

llo1·ta vitiwla e estaçtio philoxel"ica da Penha 

Custeio dut•an te o I • semestra ..... 18:000$000 

Chacara de Tiete no Estado rle S. Paulo 

Custeio du1·ante o 1 • semestre ...•. 5:000$000 23:000$000 

ESTRAtlA DE FERRO DE BATUlUTI~ 

Traf0~0 e peolongamento... ... . .. . ... .. . . .. .. .• 515:000$000 

§ 13 

Prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia... . . 1. 200:000$000 

§ 16 

GARANTIAS DE JUROS ÁS EqTRADAS DE FERRO 

Despezas occorridas nos serviços a cargo 1la Inspe
ctoria Geral de Estra1as de Ferro ........•.... 27:000$000 

Total. .......................... 3.134:150$000 

Capital Federal, 19 de ou'~ubro de 1893. -!oito Felippe Pereira. 
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DECRETO N. 1572 A - DE 10 DE OUTUBRO DE 189:1 

Tiest:th"it~ro o rcguln.~neut() do Corpo de ~ando da. .Armada quo baixou com o 

dr~cl'do n. G:..::l de 21 de n.gnstl) da iRJO, com as áeQlar:H~ÕC'S n~ste men

ci••H 1 ':,.;, ,, aHII'll/:l.l) 4fl1•~ lntiVHl cqm o dccrd·) n. t:E~ dB 7 de abril ()e 1S'J3. 

O Yil'e-!'r.•siuente tln. RepnlJli~a dos EsL1tlos Unidos do llrazil, 
attnnt.ltJmlo ao 'llle lhe expoz o :\Iinistro <l<t Mat·inha, no intuito 
tle d:u• ao ser\'iço snuitario da Armadl\ regimen mais conforme 
com os Jll'eeeitos da elisdplina militar, e considerando: 

fJilP, ua :•.ra tic,t, ficou patente ser· prejuuicial ao serviço da 
,\J'Ill:lcla a rMorma '1'16 baixou com o decreto n. l34H de 7 de 
altl'Íl ()q c>or·r···n~e anno, :t l]nal, t'ltzcntlo do Corpo de Samlo uma 
repartie;:l.o deSJ rendida do laço fJIW a d•JYe lig-ar ú l·rimeira 
autoridade mili ar da 1\l::tl'inha, corno era antes, facilita almsos 
I]He conqlt'ontdtem a etlicacia das íeis nlilitares e <lilflcultam a 
e-wcn<:i"ic· t!e ore!cns super·iores, dando Jogar n. contlictos que 
cumpre e \"i ta r, como !Jem ponclerado lo i pelo chefe do Esta.clo-
1\laior llc~ncral da Armada em recbnmçilo que ja teve occasiüo 
de fazer; 

que a a!ludid~1. reforma creou cal'gos e augmentou o pessoal, 
sem justificação nas necessidades do serviço; 

que o regulamento rel<mnauo liem attende üs condições do 
serviço, :tssim prufissional como milita1', excepto quanto á classi
ficação da primeira praça dos cirurgiões, na qual devem estes 
ser admittirlos como 2°• tenentes, rle accordo com a organisação 
militar em todos o,; quadros de tlfficiaes, assim da. Armada como 
do Exnrcito; 

'lllc, tinaltHent<•, a menciona, la refor·mn. não foi ainda snbmettida 
á appr.wação do Congresso, como aliás manua o art. 2° da lei 
n. G"l de I:l de junho de 18\12, IJllO a autorisou ; 

Decreta: 
,\rt. I." Fica. ele nenhum effeito o regulamento que baixou 

com o dccr.,to n. 13·18 de 7 de abril do conente anno, e restabe
lecido o q no foi d:1do pelo •lecreto n. 1\8:! de 2:l tle agosto de ISSO, 
m"s c>otn :1. seguinte altet•aç:1o : 

f';u·•.:.:·;· • p1H• nnico•>. ( 1 qn:td1·o dn Co!'po do S:lwle ch .\rmada con-
st;u·;t ;o : 

Um in~fH!,~tol' d•) samlc naval, contm-almirantc; 
Dons cirnrgiõe~ de l" classe, capit:1e~ de mar e g-uerra ; 
Seis cirmgiões de 2• classe, capitães de fragata ; 
Novo cimrg-iõss de ~l" classe, capitães-tenentes ; 
Vinte cirurgiões de 4• classe, prim~iros tenentes ; 
Viut<3 e oito cirurgiões de 5' classe, segundos tenentes ; 
Um t'hefo de phal'macia, capitão ele f1·agata ; 
llon,; pltarnwcL·uticos de Ja clnsse, capitães-tenentes 
Tr·es pharmncenticos de 2' classe, primeiros tenentes 
Tres pharm,,ceuticos de 3" classe, segundos tenentes 
Tres pharmacentico~ de 4• classe, guardas·marinha; 
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Uma brigada de fiO enfermeiros com a graduação do 1"• sar
gentos. 

Art. 2. 0 O Ministro da Mrtrinha furá a rcorganisação do 
corpo, de conformidade com às seguintes llisposições: 

1", os dous medicos inspectore3 de s tudo constituirão a 
Ja. clas~o dos cirurgiões, os seb sub-inspect0res a 2", os novo da. 
}"classe a aa, os 20 da 2 .. a 4" e os 28 ::!a 3• a f>n ; 

2", os tlous pharmaceutico . .; sub-inspectores constituirão a 
}a classe, os da 1" classe a 2• e assim por deante até constituir-se 
a 4" classe ; 

3", o ywssoal de pharmacia. e enfermaria que exce,Jor ao 
numero agora fixado ficará addido e será applicado ao set·viço 
que pude1· prestar em qualquer repartição da Marinha. 

Art. 3." Revogam-:>e as disposições em contrario. 
O Contra-Almirante Felippe Fit•míno Rodrig11es Chaves, Mi

nistr0 de Esta1lo dos Negocios da Marinha, assim o faça executar. 
Capital Feueral, 19 de outubro de 1893, 5" da RepulJlka. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Firmino Chaves. 

DECRETO N. 1573- DE 20 DE OUTUBRO DE lSO::l 

Crea um comnHtndo superior de Guat•<l:\ Nacionnl na comarca do ~Iuzmnbinho t 

no Esta<lo de ~!inas Geraes. 

O Vice-Presidente da Ropub\ica dos Estarlos Uni1los do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica desligada do commrmdo superior da Guarda 
Nacional tb comarc:t de Cabo Yerde, no Estado !le Minas Geraes, 
a força, de gu:,rdas naciouaes qnalilkada na de Muzarnbinho, no 
mesmo Estado, e com ella cr&ado um commaudo superior, que se 
comporá do 1!9• batalhão de infantaria e 15" regimento de 
cavallaria, já organisados, e dos batalhões n. 202 do serviço 
activo e n. 117° do da reserva, ora creados com quatro compa
nhias cada um; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 20 de outubro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1574 - DE 20 DE OUTUBRO Dl'J 1893 

Adia as elei~·ies de dl"putatlos ,.. s~n:t.d•H·os :lJl Clln~resso Nacional. 

O Vice-Presidente rla Itepnhlica dos Estados Unido> do Brnzil, 
usando rht attrilmição qne lhe confere o art. 48, n. I, d<1 Consti
tuição Federal : 

Considerando que no espírito das instituições democraticas a 
garantia dos direitos individuaes p:ml a JiY!'e manifestação do 
pensamento ó a base da opinião, origem de todos os po,Jcres, 
elemento consubstanciai das mesmas instituições ; 

que o estado de sitio, suspendendo as t:!'arantias constitucion:ws, 
a!fecta profundamente a lilumlarle iwlividnal e, consequente
mBnte, altera em sua cssencia o nsn do direito de voto, limitado 
pela acção emanente de tctl providcnr:ia ; 

que, por vi!·tude rlesse facto, peh circnmsbncia. de estat• 
afastado rlas urnas eloitoraes um nurn,•to consitleravel rle 
cid::vlãos eleitores, jh os que c11nstituem o voluntariado patriotico 
da defesa •las instituições naciormes, jit os que se teem retirarlo 
rias cidades para os campos, fugindo ús inllnencins nocivas da 
revolta, a eleição, soja qual for o esforço que empregue o Governo 
para garantir-lhe a pureza, não poderá repre~entm· a opinião 
alterada virtualmente, porque rio facto altera, lo e;;tarà o numero 
dos votantes; 

que n~o é justo que o Go\·errw, n qnrnn con.pete a vigilancia 
das leis par a a igualtlnde de SBllS etl'cito . .; a todos os ci<larlãos, 
concorresse para que ticassem privntlo.; rio det'enrlerem pelo voto 
suas i<lóa~. ar]ltPlles mesmo.> IJUe ns rlefon•Jetn, expondo ató a 
proprh vitln ; 

que as limitações à liberdade de imprensa, in1li~pensaveis, 
attentas as condições excepcionaes que atravessa a Repuhlica 
Brazileira, poderií.o prejudicar a propaganda •las idcas dos par
tidos, rli!ficnltanrlo-!hes a arre;;iment<u,,ão de forças para a lueta 
eleitoral; 

que os K;tarlos comprchemlitlos nas disposiçõGS do decreto 
n. 15G3 de 1:; de outubt·o que estabeleceu o e~t<tdo rle sitio, ondo 
portanto a eleição não tem as g;uanths constitucionaes da. 
I !herdade individual, inflniriio podrrosamente sohre a mani
festação rla opinião, pelo importante nume;·o de representaht,:s 
com que concorrem para o Po,lor Legi~l:•tivo ; 

que em algnns delles, como S •nta. Catlwriua, Paraná, Hio 
Grande do Sul, S. Paulo, Rio de Janeiro e Districto Fedem!, a 
eleição será prejudicada pela. a.Jteraçilo nmnerica do eleitorado, 
podenuo não exprimir a opinião do mesmo eleitorauo, f;tlseando-se 
tanto m:tis o pensamento nacional, quanto po·lerit acontecer· que 
sej:t impossiYel realisarem-se as eleiç<1cs em alg-umas t:apitaes de 
Estados; 

qne nem mesmo no~ Est:t~lo,, por emquanto no ~;oo.:o 1le suas 
prerogativas coustiturionab~, a ui•Jiç:to po lerit expt·imlr a opiniüo, 
attenta a crise qne atravess<t a nação, prot'nndaruente pertm·bad:t 
em todas as suas relações politícas, sociacs e economieas ; 
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que, ainda quando as eleições dos Estados, até agora no goso de 
suas prerogativas constitucionaes, pudes~em exprimir a opinião 
triumphante de cada um- nem assim se obviaria o mal a que 
é preciso remediar, ~isto como ti ma grande parte da nação, qua:";i 
todos os Estados do Sul, não se poderia manifestar livremente, 
podendo resultar do desequilíbrio das forças do Poder Legislativo, 
pelos vícios de origem de muitos de seus differentes elementos, 
inconvenientes para a nação tão graves quanto faceis de ima
ginar; 

que o tempo que medeia entre o estado de sitio e o dia deter
minado para as eleições, de 28 a ~w. não garante aos partidos 
a acção para intervirem no pleito eleitora.! ; e ainda que a 
autorisação constitucional dada ao Poder Executivo paril. expedir 
decretos, instrucções e regulamentos para a fiel exec·1çii.o das 
leis, implicitamente o responsabilis:t de f.1cto e de direito pela 
fidelidade com que ellas sejam cumprida:;, responsabilidade que 
na hypothese não poderá assumir·, uma vez que a fidelidade da 
execução da lei eleitoral repousa na presumpção da garantia da 
liberdade do voto, suspensa, como to1las as outras, pelo estado de 
sitio; 

Decreta: 
Art. 1.• Ficam adiadas para o dia :10 de dezembro do corrente 

anuo as eleições em todos os Est:.vlos da União e as do Districto 
Federal para os cargos de deput<~do.; e sena•lores federaos. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 20 de outubro de 1893, 5o da RepuLlica. 

FWRIANO PEIXOTO. 

Fm•nando Lobo, 

DECRETO N. 1575-nR21 nn omunTW nR 1893 

Abre a.o l\Iinisterio da Justi~;a. e Ncgocios Interiores 1l'n Cl'eflit(') ~npplementa.r 

á. verba- Soccorro3 pnblicog- do exercício de 18~13, nn. importancia ile 
76);600$000. 

Não tendo sido decretado o credito snpplementar á verba 
- Soccorros p_u!llicos, do exercício 1e 1893, na importaneia de 
800:000$, csollct~::tdo ao. Congresso Nacional,· em mensagem 
datada ?e 2G ele ,Julho ultimo, o attendewlo-se a que continuaram 
a ser fottas m; despezas que o Governo tem autorisado com as 
medidas no intuito de prevenir entre nós a invas;lo do cholera
morbus, que, infelizmente, ainda não desappareceu de varios 
pontos da Europa e an:es ameaça propagar-se a localidades não 
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victimadas por aquelle ftagello, bem assim no de evitar o desen
volvimento da febre amareiia nesta Capital e em alguns portos 
dos Estados da União, como abertura e custeio de hospitaes e 
enfermarias, acnuisição de material, pagamento de pessoal 
extraordinario, tratnmento de indigentes acommettidos àessa 
ultima molestia, desapropriação de terrenos, na Ilha Grande, a 
que se refere o decreto n. 1182 de 27 de dezembro de 1892, e 
outras medidas sanitari:ls; por outro lado, cumprindo habilitar o 
Go\'erno a prestar os soccorros que se tornarem necessarios, nos 
termos do art. 4•, § 4°, da lei n. 587, de 9 de setembro de 1850 ; 
o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve, de conformidade com o art. U da lei n. 126 B, de 21 
de novembro de 1892, § 2• do art. 4° da citaria lei n. 589, e§ I• 
do art. 20 da de n. 3140 de 30 de outubro de 1882, abrir um 
credito sup!Jicmentar á mencionada verba - Soccorros publicas, 
do exercício de 1893, na importancia de 760:600$, para 
occorrer ás alludidas despezas. 

Capital Federal, 21 de outubro de 1893, 5° da Republica. 

FI.ORJANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. l5i6- DE 2G DE OUTUB!1.0 DE 1893 

.\ppro\·a a reforma <los <'Sl:tfnfos da Compaulti:t de Cervejn GuanalJarn. 

O Yice-Presidente ria Republica dcs Estados Unidos do Drazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia de Cerveja Guanabara, 
devidamente representada. r•Jsolve approvar a reforma do 
lll't. 6° dos respecfivcs estatutos, votada em assemblea geral 
dll accionbtas de 20 de junho ultimo e que elevou a vinte annos 
o pr·azo de sua duração; devendo, porem, satisfazer as forma
Jidndes ult'3riores de que trata o art. fio do decreto n. 164 de 17 
de janeiro de 1890. 

O .Ministro de Estado dos Negocias ua Agricultura, Viação e 
Obras P·1'Jlicas assim o faça executar. 

Capit ;;oederal, 26 de outubro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Jot1o Felippe Pereira. 
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DECRETO N. 1577- DE 28 DE OUTUBRO DE 1893 

Proroga até 30 de novembro subseqnente o estado de sitio declarado pelo 
decreto n. 1563 de 13 do corrente mez. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Considerando que não cessou a grave commoção intestina pro

duzida em alguns pontos do territorio da União, pela revolta de 
uma parte da Armada Nacional, de sorte que ainda não podem 
ser restabelecidas em toda a Republica as ga,rantias consti
tucionaes: 

Resolve, nos termos do art. 80 da Constituição, prorogar, até 
ao dia 30 de novembro proximo vindouro, o estado de sitio 
declarado pelo decreto n. 1563 de 13 do corrente mez para o 
Districto Federal e os Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Paranâ, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. 

Capital Federal, 28 de outubro de 1893, 5o da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando L'Jbu. 

DECRETO N. 1578 -DE 28 DE OUTUBRO DE 1893 

Crea mais um b~talhão de artilharia de guardas nacionaes na comarca de 
Paranaguà, no Estado do Paraná. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decreta1· : 

Artigo unico. Fica creado na comat•ca, de Paranaguá, no 
Estado do Pat•anâ, mais um batalhão de artilharia, com quatl'o 
baterias e a designação de 2", o qual sera organisado com os 
guardas qnalilicados no município de Guaratuba ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 28 da outubro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIA"'O PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 
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DECRETO N. 1579 -DE 30 DB OrTUBRO DB 1893 

Crea mai~ Ulll hntallüto de inf;tlltnrh d) ~r_·n·iç 1 rtctivo u~~ pial·das nncionnos 
n:t r()~Jifll'C!t rlo Iti•1 PrPh. n 1 E~~arlo rln 2\fin:~.~ Gerae~. 

O Vice1Prcsiuente da Rcpnhlic~• do,; Estados Cnidos do Bmzil 
resolvo decretar: 

Artig-o unico. Fica creado na comarca do Rio Preto, no Estado 
de Min~\S Geraes, mais um batalhão de infantaria do serviço 
activo de guardas nacionacs, com quatro comp·1nhias e a desi
gnação do ~03°, o qnal se or,zanisarú. com os guardas qu!l.lit1-
callos na mesma comarcr~; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 30 de outuhro de l8D3, 5° da Repuhlica. 

FLORIAXO PEIXOTO. 

Ferna11do Lobo. 

DECRETO N. 1580- DE 31 DE OUTUBRO DE 1893 

o \"ice-Presidente da. Repuhlica Llos Estados Unido;~ ao Brazil, 
em conformidade dn. n.ntori;;ar;:ifJ con!cri,la ao Governo pelo Con
gresso Nacional, e constante do riccreto legiElativo n. 187 de 27 
de setembro peoximu Jin•lo, rc!'ol\·e ref,1rmar o ArchiYO Publico 
Nacional, expedindo o regulamento unnexo, nssignntlo prlo 
Ministro da Justiça e l'\egoeim: Interiores. 

Capital Federal, 3! de outubro de 1893, 5" da Republica. 

FLOlUAl'W PEIXOTO. 

Fernailrlo Lobo. 

Regulamento para o AI'chivo Publico Nacional, 
annexo ao deneto H. 1580 tlesta data 

C.".ITITLO I 

Art. 1. 0 O Archivo PnlJiico :\.'!cional, rcpwtição denendentC\ 
do Ministerio (la .Jnstiça e Nl'g-odo~ Interiores. é destinado a 
adquieir e con~f!rnu· eui'-la:lus;tmente, ':'ob da~siti<:açito syste-
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matica. todos os documentos concernentes á legislação, á admi
nistraçio, á historia e á g-eographia do Br<lzil, e quae:;:quer 
t•ntro;; que o Governo determinar. 

Art. 2.0 De accordo com o decrE>to legiRlativo n. 187 fle 27 do 
sr1tem1Jro deste :1nno, o Archivo ter:'t dnas secções geraes, desi
g-nadas por numero ordinal. 

l'aragrapho unico. A 1"' secção comprehenrlcrit duas secções 
especiaes: legislativa e ndministr:1tint; a 2" secção, outras 
tinas: jnrliciaria e historica. 

Art. :~. 0 Na secçiio legislativa sorão archiv;Hlos: 
I. Os originars da Constituiçiio po!itica do extincto lmperio, tle 

25 de março de 1824: do respectivo acto addicional, de 12 de agosto 
de 1834 ; da Constituição da H.epublica, de 24 de fevereiro de 1891 
e do projecto de Constituição otrerecido pelo Governo Provisorio 
ao Congresso Constituinte ; lJem assim os documentos rel:üiVC'S á 
ela.boração desses netos. 

II. As leis, decretos e alvarils relativos ao Brazil, prin
cipalmente a partir de 1808 até á Assembléa Constituinte 
em 1823. 

Ill. Os or!ginaes de torlos os act.os legislativos da mesma 
Assernbléa Constituinte, dos do Go1·erno l'rovisorio ela Repub1ica 
c dos do Congrcs;;o Nacional Constituinte. 

IV. Os Ol'iginaes tle todas as leis, decretos, resoluções, da 
Assembléa Geral L<'gislativa, e hoje tio Congresso Nacional. 

V. Cúpias authenticas rios actos dos antigos conselhos geraes 
de província. 

VI. Cópias authenticas, impressas ou mmmscripta;;, dos fldos 
lo!.ds1ati,·os das .\~semhló:lS Pro1·inriaes o das A'semb!óas ou 
CoiJgressrJs do; Est;ulos dit RepniJlica. 

VII. Cópins autlwntic~s dos ndos dos g-overnarlm·es provi
soric·s dos EsbdrJs e das .Juntas go,·el'!lativas, sobre assum
ptos que dcp li:> pas~aram a s0r regulados pelo~ Congressos 
Estarlo:~es. 

VIII. Cópias authenticas tlas Constituiçõrs dos E:;tados, qur)r 
vigentes, quer anteriores. 

IX. Os cotligos c1.e posturas das Canmras l\hmicipaos no tempo 
do Impe1·io, o os netos lcgisl:üivos do Conselho de lntendencia 
c hoje do Consolho Municipal da Capital Fetleml, e os das C;un;u·as 
ou Conselhos Munieipaes das Capitaes rios Estados. 

X. Os annaes da Assernbléa Constituinte de 1823, rlo Con
gresso Constituinte de 1890 e os da Camara dos Deputados e do 
Senado, quer no tempo do lmperio, quer no da Jtepnblica, e 
tarnbem os regimentos internos dessas Camaras, antigos e mo
dernos, e o regimento commum. 

X!. Os annacs e regimentos internos das Assembltias on 
Congressos Estadoaos. 

Art. 4. 0 Na secção administrativa serão arcltivndos: 
I. Os originacs dos actos que no tempo da rnonarchia foram 

"xpedidos na eonrormidado dos ~§ 2, 5, 7 c 9 tio m·t. 101 da 
Comtituiçiio do 20 dr• mar•;o do 1824. 

li. Os originao,; dos netos do Poder Executivo expedidos em 
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virtude do § 12 do art. 102 da Constituição de 1824, e actual
meute em virtude do art. 4'3, § l ", tln. Constituição de 24 de 
fevereiro .de 1891. · 

lll. Os originaes ou cópias autiunticas das falias do throno por 
occasião da abertura e encerramento da Assembléa Geral, e das 
mensagens do Pre~idente ela Republic<t e dos governadores ou pre
sidentes dos Estados, mt abertur·a dos respectivos Congressos ; e os 
relatorios anunaes dos ministros lle estado ao Presidente da H.epu
blica, e os que nos Estados dirigem :ws respectivos governadores 
ou presidentes seus ministros ou chefes (las priucipaes repartições. 

IV. As propostas e mensagens com as exposições de motivos 
do Governo á Assembléa Geral e hoje ao Congt·esso, assim como 
as razões de veto oppostas pelo Po,Jer Executivo. 

V. As proclamações ou manifestos do Poder Executivo, e 
cópias authenticas de i~uaes actos dos antigos presidentes de 
província e dos governadores ou presi,[entes dos Estados. 

VI. Cópias authenticas dos actos ele declaração de guerra ou 
de bloqueio l'eito pelo Governo brazi leiro, o os originaes de iguaes 
actos de governos extmngeiros em relação ao Bmzil. 

VIL. Os originaes dos tr•abdos e convençlícs internacionaes, 
bem como dos pt•otocollos e mais documentos qne hon\·erem ser
vido de base ás respectivas negociações, quando o Ministro das 
H.elações Exteriores entender· que não são mais necessarios ao 
serviço de sua repartição. 

VIII. Os origina'3s das crerlonciaos o plenos podere3 apresen
tados pelos embaixar\ores e mais ompregar\os diplomaticos e 
consulares das nações cxtL'i\Dgciras, e cópias de actos iden ticos, 
expedidos pelo Governo. 

IX. Os originaes tios contractos de empre3timos eiTectuados 
dentro ou fc)ra do Brazil, rlepois ,Jo inscriptos no granrle li \To da 
divida publica, na conforrnidnrlo dos arts. IG e 17 da lei rle 15 de 
novembro de 1H27. 

X. Os or·iginaes dos documentos e autos que demonstrarem 
a propriedade do3 bens nacionnes, depois de feito o competente 
assentamento no Thesouro Federal. 

XI. Os originaes e registros da,; antigas cn.rtas de concessão e 
confirmnção do sesmarias ; relações dos processos rle me,lição o 
demarcação dos terrenos devolutas que foram enviados pelas au· 
tot·idades competentes ; os documentos demonstrativos da venda 
ou cessão dos mesmos terrenos, anteriores ao actual regimen, e 
cópias dos mesmos actos posteriores á promulgação da Consti
tuição da Republica. 

XII. Os originaes dos decretos de promoção no Exercito e na 
Armada. 

Xlll. Os livros do registro dos decretos de nomeação e de
missão dos ministros rio estmlo, prefeito municipal, chefes rle 
repartiçii:o, diroctm·os e lente!'1 de Fncui•latles e de outros fuuccio
nat•ios pnblieos J'erleracs c do Districto Federal, cuja nomeação 
compete ao l'resi<lcnto3 da l{epnb!ica. 

XLV. Os originaes ou cópias authenticas da correspondenci:t 
official dos antigos presidentes •lc provinda, dos governadores ou 
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preiidentes dos Estados e dos secretarias das Camar·as Legisla
tivas com os ministros de estado, sobre assumptos de impor·tancia 
politica on administrativa. 

X V. A collecção do Dt'ario Official do Governo da União e dos 
jot•naes em que nos Estados se public;tr o expediente dos respe
ctivos p!'esidentes ou governadores. 

·Art. 5. 0 Na secção judiciarh seriio archivados em original ou 
por cópia authentica : 

I. Os procussos de responsatilidaue que fot·em instaurados 
contra o Pre,;id,mte tia Republica, mini;;tros de estado, e presi
tlentes ou governadores dos Estados, bem assim os que, segundo o 
art. 57§ 2° da Constituição •!e 24 de fevereiro de 1891, for·em 
instaurados contm os membros do Supremo Tribunal Fe:lei'al. 

11. Os processos de responsabilidade dos antigos presidentes de 
província, ministros do Supremo Tribunal de Justiça, Llesembar
gadores, bispos, bem assim dos emp1·egadoil na diplomacia, com
prehendidos nesb ultima cl,sse tanto os anteriores como os pos
teriores a 15 de no~·ernbro de 1889. 

III. Os pt•oceasos de respons tbili lade de que trat!l o art. 50 n. I 
da .Constituição Federal, lettras c e d; e tambem os do art. üO, 
lelt1 as b, e, f, h e i. 

I V. As nnti,!PS devassas e processos de importancia, mór
men to em ma torü politica, bem assim conselhos tle guerra 
notaveb, aJJtigos e mudm·no~, contra otllciacs de alta patente no 
Exercito e na Al'mada. 

V. Os autos de inquerito orJenado3 pehs autoridade> fetlc-
1'<\eS sobre movimentos políticos. 

VI. Toclos o; autns de jul'isrlicção contenciosa findos dos caI'· 
todos do Disteiclo Federnl, cuja antiguidade exceder de :~o 
atmos; bem como os li nos de not:1s, registros de testnmentos c 
tombo . ..; de capellns que tiverem mai> de 40 annos. 

Art. G. 0 N<l. secçio historiea serão archivados : 
I. Os Ol'igin:ws dos antos de llt~dnwn to, b,tptismo, casamento 

o ollito do~ ex-impol'antes, r.lo; ex-principes e pl'incezas e dos tl•}
mais membro:; •b familin outt·'ora denominada imper·ial ; e bem 
0.ssim o..; originacs dos respectivos testamentos e tlos con
t !'n ct os de ca~amen to. 

Il. Docu!llentos e p:1peis relativos á família eú ca~a designa<Lt 
pelo titulo de imperial, o os do chamado gabinete •1'El·B.ei. 

III. Os or·iginaes e cópias nuthenticas d .. , todos os documentos 
relativos ú intlep::mdencLI. tio Br<~zil que não tiverem clnssiricaçoão 
cspeeh1l. 

l V. O;; originrtes o cópi:Js authenlicas de todo.> os documentos 
relativos á proclamnção da R.cpublica ua Capital Federnl e nos 
Eotados da Uuiã;) ; e quaesq11er documentos rehti vos aos ,ll,1ver
nn;; provisorios. 

V. 0~ documentos e papéiS que não deverem ter cJassitktção 
espechd, relativos a movimentos politicos na Capital Fe:lct·al c 
llPS E~tad03. 

YI. Os livros <le juramento rle prllito e homenagem e •le pos~e 
tle ai to.> f'unecionarios :mte:; da independenc!a do Br:tzil, c os do 

Poder Executivo 18J3 .n 
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jur.unento prestaria ã. Constituir;iio do extincto Imperio pelos 
imperantes e pelos chladito:; hrazileiros nos antigo:; senados da 
,;,tmara, e nao legações brazileir<IS no extrangeiro. 

\ll. Os lin·us de registro ou os orL:inaes dns decretos con
ce kll!lo titnlos, comle 'or.1ções, honras e prerog-atiYas. 

Y lll. ().; li \Tos de regi~tro elos dccl'eto:; •3 c~trtas, ditas impc
rin<>s, d<3 no:neação t!e ministros fl secretar·io.; •Je cst:do, con
selheiro:> de. e~ta<lo. al'ceiri~pos, bispos, sea:dores, pr·eshlentes de 
i'!'O\-ind:l e rlenni,; fnnccionat·ios, ate 15 de uoveluln·o .!e 1880. 

1:\. .. \.~ lmlla::;, breves o qtwesquer kttras apostulicas on con
stituições ·~cclesiasticas, qne contiverem disposiçi"io geral, com a 
de ·la ração •le haverem ou niir> oi<ticlo o beneplacito; e hem assim 
ns lettra;; apostolicas, expedidas pela Sauta Sé on por seu dele
gatk', qne C'Jnvier g-•mrtlar, não otrstante conterem dbposições e 
g-raças ospedaes. Aos interessatlos dar-se-hão neste c:.tso côpias 
autlwntic:IS. 

X. Os documentos relativos á creação, limites e divisão in
tet·mt civil e eccle~ia~lica das antigas províncias, hem assim da 
Cl'<!:lç.ão e imvtguração do bispa,los c prelazias. 

\.I. Cópias anthenticas das actas e documentos concernentes 
ú fundaçiio de edificios e monumentos l'ublicos, e á inangur<lção 
de trilmnaes, facnldarlos, e~co!as, institutos e quaesqner nssocia
<;õc,; '[UO teulmm JIOI' tim promover interesses pnlrlicos; assim 
como os regulamentos, rr:datorio:; e outros papei,; que dig<tm 
respeito a taes estabelecimentos. 

XII. o~ relatorios ou memorias apre~entados por commissões 
nomeada~ pelo G:JYet·no pnt':t explor~ll;i}e~, exames ou investiga
çrJes ri e qualrp!r)r genero; IJO!ll assim os rpw sobro os mesmos 
oiJjecto,; forem ap:·escnhtlo:; c oil'erecidos J'OI' particulares. 

XIII. Os documc•ntos conr.ernentos a descobrimento tle riqne
ZlS natnraes, e ao de;;envol vimento das scicnr.ias, lettras e artes, 
agTicul tm'<', comtn•Jrcio o na ,-e;;açiio, !:atecJtr:,,o e ci vili:nção 
..Jus indio'l. 

X I\ .. To: lo,; os documentos, memorins, rolatorios, roteiros 
ou noticia~ relativa,; ú geographia dc1 Br·azil ; e a co\lecçiio dc·S 
:mnaos meteorologico.< o ephcmeride,; astronomicas do Ob,;erva
t•,rio do Rio do Janeiro. 

X\". Os qnadt·os impt'e"sos do censo do extincto Imperio o os 
'J'le fnrem org-anisados durante o novo regimen. 

X \1. Os relatorio~, plano~ e desenhos que houverem servido 
tle baso para a concessão de pri dlegios indthtt'iaes. 

XYII. Os originaes e côpias authenticas da corre"pomlencia do 
r:over·no com o de outra qualquer nação sobre negocias impor
tantes e tinrlos, mas quo devam ser conservados no Archivo 
para auxilio historico. 

XVIII. Os originaes das consultas do extincto Conselho do 
E"tado pl0no e das respectiva,; secções : bem assim os lhTos, 
r\oc:unento" e papeis que tiverem pertencido a out:·as repartições 
extmcta;, como o Desembargo do Paço, Me,;<t de Consciencia e 
Ordens, Conselho da Fazenda, Junta do Commercio, etc., ou ás 
que forem se extinguindo. 
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XIX. Originaes de cartas régias e provisões do Conselho Ul
tramarino, e respectivo registro. 

XX. Registro da correspondencia e de actos dos antigos 
goverundores de capitanias, bem assim a correspondencia Ju~ 
vice-reis do Brazil no Rio tle Janeiro, de 1703 a 1808. 

Paragra pho unico. Na mesma secção histot•ica haverá arma rio;; 
espodaes em que, sob a denominação Je'- Documentos de família 
e rle serviços ao Estado- serão archiva·los requerimentos o 
memoriaes antigos que estiverem instruido~ com attesbdos de 
serviços, patentes, f,;s de ollicio, certidões de idade, títulos de no
meações, diplomas 1le condecorações e mercês, etc. Tambem ahi 
serão archi vatlo~ os documentos não otnciaes que qualquer cidadão 
queira doar ao Archivo ou apenas nelle depo:;itar, relativos á 
gl)nealogia, biographia e serviços ao Estaúo prestados por si ou 
['Jor :;eu::; antepass~<dos, quer como simples particuhwüs, quer em 
cargos publico:;, civis, militares ou ecclesiasticos. ToLlos esses 
documentos poderão ser cottsultados pelo pnblico; mas, dos de 
família, que apenas forem depositados, não se poderá lia r certidão 
sinito a quem provar pertencer á f<llllilia respectiY~t. 

Art. 7. 0 Na I.Jibliothect do Archivo haveriL, além da collec<:fio 
impl'essa tia legislação patt'ia, obras so!Jt·e direito pu hlico, 
aillllinistraçii:o, histot•ia e g-eographia, principalmente tio Brazil. 

De todas as obras que sobre taes as,;umptos se imprimirem 
na Imprensa Nacional, o administra<lor desta remetterá um 
ex em piar. Para e !la tambem se rio remettidas pelo director 
da Biilliotheca Nacion>tl as obras que sobre at·clüvos publicos 
w;:trangeiros houver recebido em virturle de tratados on con
ven<;õe~ p:tra p mnutas internacionae~. 

Art. 8. 0 Na mappotlteca Jo Archivo estarão r.levidament,; 
cla~:;ilicados os atlas, mappas, plano;;, plantas, c:trtas geo;.:Ta
phicas, hydrographieas e outras, antigo:; e moderno:>, rdativo~ 
ao Br•.tzil. 

Pil rtnai!Juer trabalho desta ordem que se lithographar em 
oll1cina:; ou estabelecimentos pulJlicos dn Itepublic<t serú ro
met tirlo um exelllplar ú ma ppotheca. 

Art. \l,o No mn~eo histor·ico haverá: 
I. Uma collec:çiio rins medalhas IJUe tenham sido ou forem 

sent!o cunharias para commemorar acontecimenbs patrios ou 
quaesf]uer factos imporbntes, ou para premio do s0rviços re
levantes. 

Il. Uma, co!lecção das moedas do Brazil, f[lter mebllicas, quer 
em papel, que tenham sitio ou venham a ser emittidas, bem 
como o modelo das apolices do Governo; e tnmb<)tll uma eollecção 
de patlrões de pesos e medidas, antigos o modernos. 

III. Um modelo ou exemplar tias patentes, cartas e diplomas 
impr:essos on lithogra,phados, expedidos por estalJelccimento~ 
]miJ!rcos ou otncialm··nte autoeisados para se conferirem títulos, 
gritos scientiticos e litterarios, e premios. 

I V. Collecção de fignrinos, quer representativos do trajar e usos 
da população civilisada. ou selvagem, quer das vestimentas e 
fardas de funccionario.> civis e militares, antigos e mo:.lernos. 
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illegiveis ou damnificados serão restaurados por meio de traslados 
fieis, que serão revestidos das necessarias solemnidades pam sua 
authenticidarle. 

"\rt. 2~. Não será permitti1lo a pessoa algnm::t extranlm ao 
Archivo, ainda fJUe seja funccionario publico, penetrar na sala 
de trabalho dos empregados, nem na<> em que se acharem archi
vados os documentos, livros, etc. ; e quem precisar f<tllar com 
algum empregado, o !iml.na sal:t d·) 1·ecepção. 

O di!'edor designarit um dia na s·~rn:wa, no fJUal, 1le l ás 3 
horas da tarde, e mediante previa liconça por escri!Jto, possa ser 
visitado o Al'chivo, e será o visilant8 acumpanha,lo pelo tlil'cctur 
ou por fJIICm este designar . 

. \rt. 2-Lj Em sala apropriada c nl)s dias designado:-:, scrfl. 
fr~lllfJneado: ás pessoas, que o th·,,rem solicitado com razmn-el 
antecedencla, o exame ou leitnra de documentos, livros, mappns 
e catalogas do Archivo, á excepção dos que tiverem n nota 
de- 1·esenaclo:; -, que só podcrüo ser consultados mediante 
autori~ação exprc;;sa do ministeo. 

Em instrucções espedacs se pr<wirlcx~ciará sobre o motlo do 
pedido pnra a con-;ulta, ndmiss:"lo doo consultantes, meios a<lefJila
dos para pt'eservar de qualquer occidente os papeis, livros e 
mnppns qne lhes forem conliados, c sohre a regularidade cln ser
viço d~t sala de ]Ailura. 

Art. 25. A ninguem é licito tirar ccipia nem publicar. ~em 
expresso consentimento do director, os documentos ineditos alli 
depositados. 

Os que o fizerem incorrerão nas P"U::IS do Cüdigo Penal que 
lhes forem applif'nveis. 

O consentimento seeá dado com [15 cautelas que parecerem 
nece;;sarias; e, além disto, a pessoa a quem for permittida a 
public[lçfio, ficará ohrig-nda a rlat· U'l 1\rchivo Publico tr·~s ex.~m
plares, pelo menos, do impr0sso. 

Art. 20. Scrfio ,_b,Jns, a rpwm as pedir, certidões rio;; do
cumentos exi-;tentcs no At·chivo, ''-'''r~ptuados os rle ca1·aetcr J'P~er
vado; e não SArãn passnrlns sem rpw o interessado sati~fa('a pl·e
vinmcnte o sello, calculado por !llodo approximado, c qne sAr:'t 
completado, ou restitnido o excess<J 1lepois de passatla a ct•rti<lão. 

§ J.o S:ío iscnt.:~s do bl P'l~:llll••IJt • as hnsc:ts, cl'rt.i,Jõ"S e 
cópins: 1", quando, por interês~e J.) :~0rviço publico, !'orem ~oli
cit[ldas pelas ser.retarias de estarlo, chefes de repartições publi
cas, o funccionarios pnblicos em r:tzfi,, de seu emprego; 2". quando 
11or interesse scientitlco on lilterarin, tlcvitlamente e~peciftcatlo 
e pro>-ado, forem pedidas por particulares. 

§ 2. 0 As certidões para terE'm rwthenticidade deverão conter a 
declaraçiio de haverem si, lo confel'id<1S pelo chefe da secçii,o com
petente, a assignatura por extcn~o do tlirector sobre a estam
pilha do sello e a apposição das armas d.a Republica. 

Art. 27. Totlo rlocumento, maço, caixa ou livro que for tirado 
de seu logar, quer para o serviço rins secções, quer para a sala de 
leitura, s·•rá immediatamcnte substituído por um cartão, datado 
e rubricado, com a nota do que se tira e para onde; e scriL reco-
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lhido e entregue ao chefe da respectiva secção, quan,Jo o do
cumento for restituído :~o Jogar de que sahiu. 

Art. 28. E' absolutamente prohilJido retirar do Arc!tivo 
documento ou livro, salvo á refjuisição de repartições pn
blic~s, em virtude de ordem exp!'e~sa do minbtro e poi' 
tempo determit1:1do, especificando-se a natureza e o nnmet•n 
dos papeis ou livros que devam ser Clltt·egnes ; e não se 
etrectuará a entrega. sem que primeiro sejam carimbados com 
o sinete rio Archivo em diversas folhas. 

A pessoa, a quem por or·dern tio ministro for co11tiado 
qualquer documento ou livro, passará recibo em livro proprio, e 
se sujeitara a todas as medidas de segurança que forem exi
gidas, e, no caso de extravio, às penas do Codigo Penal que 
forem applicaveis á especie. 

CAPITULO Ili 

DIPREGADOS DO AHCliiYO 

Art. 2\J. O quadro etfectivo dos empreg-ados •lo ,\rehi\·o 
Pnl,Jico constara tle : 

1 di!'ector · 
2 chefes d~ secção: 
3 archivistas (um dos quaes sen·irá tle secrct:1rio); 
3 snlJ-archivbta~ (nm dos qnctes ~erá ajwlante do ;;ecrdario); 
l ]'Orteiro; 
l continuo. 
Art. :.lO. Serão nomeado;:; por decreto o tlirer?tor, os '?lwfes d·~ 

secç'io e os at'ClJivistas; e por porb.rht do ministro os lle111<1i~ 
emprega• los. 

§ 1.0 A nomear;ão do director será de livre escolha do 
G<Jvorno. 

f'i 2." ,\ dos chef.)S de secção e do3 archi vi~tas Sf)rà depen
dente rle accesso, emqno prevalecerá o met·ecimentn, e <'lll ignal
dade tln ciJ•cumstancia~, a antiguidade, pr,~cedenrJ,,, pon'nn. in
fflrm,.çõc~ do directoi' sobre o me!'Íto e apti<liio do~ em1n·ep-a•los. 
If<t vrmd0 dn:ts vagas •le ehefes rl:l ~·'~r;iio, uma ,,•rá sempre 
precncliiLia j>•J!' acce::'SO dentro os arelnú~la,;, putkwlo para a 
outm ser nomeado cidadão de boa repnta·,ão moral e litter.tr!n, 
o qne se tenha distinguitlo por pul;licações historicas. 

§ :3.0 
,\' do' sub-archivistas prccet!erit conenr;;o, no qu:, I os 

canlli•l<ltos, depois ele provarem qne toem, pelo menoo;, 18 annos tle 
itla.Ie c hom m•occ,limento cidl e mor,tl, mostrnr-se-llão lmhil\
tados em - grammatica e lingua nacional; arithmetica ato :i. 
thcori:L das proporções, inclu~ive; elementos de chr,;nolng-ia, de 
historia c geogmphht geral, e chorographi:t e histori:t do Ht·azil; 
trntlncção da lingua fr,tnceza e d;t ingleza pnra a nacional ; 
e em calligraphia e cópia de manuscr(ptos anti;r•JS; em re
dacção de peças otflci::les e em noções de di1·eito publico e a•lmi
nbtt·a.tivo. 
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O pt•ocesso dos concursos serã rogido por instrucçõCJS expe
tlidas pelo Governo, sobre prnposta tio di•·ector. 

Depois que ltouvet' a aula dü diplomatica, ninguem poclerit 
entmr em concurso pam sulJ-arciJivi.,;la sem ter cursado a 
dita aula. 

!'I 4.'' o porteiro será no:neatlo fl''lo ministro, prllcederl'lo pro
posta do tlireclot·, a flUem lic t c<·mpetindo a nomeação c dii!
missão do continuo. 

Art. :11. Opportunamente ha1·era no Arcltivo um pl!eograplio. 
Art. 32. o emprego de pnleographo sera exercido pelo professor 

da aula de diplomatica. Na falta deste, o Governo, em I]Ualquer 
c.Jso de necessidade, providenciarú como for mais conveniente. 

Art. 3:3. No quB S'J refere a licenças, demissõ~s, aposenta
dorias, faltas e penas disciplinare., dos empregados do Archivo, 
observar-se-hão as disposiçüBS qtw vigrwarem a respeito dos em
prega .. !os d~ secretaria de est,ulo . 

. \rt. 34. Nas horas regulamentares é-lhes prohibido occupa
rem-'e de trabalhos que não sejam os de seu emprego; e são 
resp'msa n?is por l]tneSI]U8r ex II'a 1·!os ou damnos nos ser r iços a 
~en car;.(o. . 

.\rt. :=:6. N:io porlem, se.h I]U<d for o p1·etexto, levar para fóra 
r.! o .\rchi vo livro de regi~tr·o, mrço de documentos, nem mesmn 
um ;-ú tlocumento; tambf"mniio poder:io organisar pam si ou para 
onti·erll collecção <i e assignat urns :: utographas, de sello;, ou de 
!]Uae>qtv:or peçrs do Archiro • 

..\rt. :w. Todo empregado ó ol,rigatlo a repúr ou mandar 
repà!' nr> log.r t' de f]tte foi tii·ado [':tm consulta, exame ou qual
quer trabalho, o documento, li \To, m:rç1 ou caix:J, ~penas houver 
acab,.do esS<l cous•tlta, exame ou tra!Jn I h o. 

A1·t. 37 .. \lóm d) incorrerorn 11 :s pen,ls rio Co ligo Penal que 
lhes fo1·em applicaveis, serão rlellliW.do~ os empregados fJUe re
velarem o ns.-umpto de p[l pei~ m~ervarlos, ·~xistentes no Archh·o, 
on sui.lti·ahirem ou extraviai'•:Olll 'JU:tlrj'hlt' tlocumento p~!'lencente 
ao lll:'S!tto . 

. \rt. 38. Ao dii'eetor, !]lle é o ehefe do estabelecimento, 
compete: 

I. Dil'igir e llscali":tr os trabalhos do Archivo, para cujo me
lhorilmento tomará as prnvidrncias que rstiverem a sen nlcance, 
e pt'Pporit no miui::;lro as medidas rJUO julgar eonronicntes. 

11. Promover a remessa para o Are h i v o, de todos os doeumrm
tos que nesto devam ser recolhidos, reclamando-os oiHcialmente 
por si, ou por intermedio do ministro, para o que poderá 
corresponder-so com toJo3 os funccionnrios publicos. 

I Il. Ter rBiaçües 0fficiaes com os directores de iguaes estabe
lecimentos nos outros paizes, e procurJ r obter delles, por 
meio do troca, precedendo autol'isação do ministro, originaes 
ou cópias authenticas dos documento,; de IJUe trata o 11rt. 14. 

I V. Propor· ao ministro as pes:o:oas que devam servir de 
agentes auxiliares, ,1uer no lJistricto Federal, quer nos Estado~ 
da L'nião, na fórma do art. 15. 
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V. Agradecer, por si e em nome do Governo, as otfertas de 
documentos e outros objectos feitas ao Archivo; e mandar pu
blicar pela imprensa., mencionando tambem no seu relatorio 
annu d, o nome do otrertante e a qualidade da offerta. 

VI. Da:· posse aos empregados da repartição, tomando-lhes 
o compromis~o de bem servirem seus empregos, e assignando o 
rcspecti v o tenno. 

VII. Designar as secções em qne devam servir os empregados, 
podendo removei-os de uma par.~ outm, conforme a necessidade 
e conveniencia do serviço ; e escolher um dos archivistas para 
secretario e um sub-archivista para ajudante do mesmo. 

VIII. Conceder-lhes licença (do que dará parte ao mini!:'tro) 
até 15 dias com ordenado sómente, e até 20 dias sem venci
mento algum. 

IX. Ter sob sua inspecção o livro do ponto dos empregados; 
justificar ou não suas faltas; assignar e remettet' a folha mensal 
respectiva ao Thesouro Federal e ao ministro. 

X. Impôr aos empregados as penas disciplinares em que 
elles houverem incorrJdo, e representar ao ministro contra os 
que se acharem no caso do art. 36. 

XI. Ordenar, dentro da quota distribuída na tabella que 
lhe for remettida pelo Ministerio, as despezas com o expediente, 
asseio d•t repaetição, e as autor•sadas por outras consignações. 

XII. Man:lar, não ha,·entlo inc(,nveniente, dar as cópias ou 
certirlões requeridas, e tirar os tra~lados de que trata o art. 22, 
e authentica l-os com a sua assignatura, depois de conferidos pelo 
competente chefe de secção. 

XIII. P1·escrever, com os chefes de secção, em conferencia, 
totlas a..'l medidas geraes concernentes à organis tção das respe
ctivas secções, :i. cla~siflcaç&o dos documentos e à confecção de 
inv<mtal'ios. 

XIV. Propór no ministro, quando houver necessidade, a 
admissão te:nporaria de auxiliares que ajudem os archivistas nos 
trabalhos de classillcação e de inventarias, ou de copistas para os 
tmbalhos de restanrnção de documentos damnificados. 

X V_ Dirigir as Publicações do A1·chivo Publico, em que ;se 
transcreverão documentos ineditos interessantes, trabalhos 
historicos dos empregado~ da repartição, catalogas, indiceil dos 
respectivos documentos, etc. 

XVI. Apresenbr ao mini>:Jtro, até ao ultimo dia:de fevereiro, 
um relatorio do movimento do Archivo no anuo anterior, 
quer quanto às acquisições feitas, quer quanto aos trabalhos 
execntados ou em andamento, propondo as medidas ou provi
dencias que julgar necessarias ou convenientes. Esse relatorio 
serà acompanhado do orçamento das despezas da repartição no 
ano o financeiro seguinte. 

X VII. Exereer quaes~uer outras attril.mições que lhe couberem 
por este regulamento, e mais disposições em vigor. 

Art. 39. O director será substituído em seu impedimento 
excedente a 10 dias pelo chefe de secção que por elle for in:licado 
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ao Governo, e no impedimento menor de dez dias ou na falta de 
designação, pelo chefe de secção mais antigo. 

Art. 40. u director residira no edificio do Archivo, quando 
nelle houver os commodos necessarios. 

Art. 41. Os chefes de secção dirigirão as respectivas secções, 
segundo as instrucções do di1·ector, perante quem, como tae8, 
são os unicos responsaveis pelo serviço dellas. 

Art. 42. Por emquanto, cada chefe de secção terá para 
auxiliai-o nos traiJalhos de que tkwem encarreg<ulos um archi
vista e um snb-archivista, sobre os quaes terá superintendencia, 
e r~prese!Jtará ao director a respeito das faltas de cumprimento 
de deveres por parte dos mesmo~. 

Art. 43. Compete aos chefes tle secção: 
I. Conservar, classificar e inventariar os documentos e papeis 

existentes no Archivo, e manrhlr collocal-os em seus devi•los 
Jogares, procedendo do mesmo modo quanto aos que forem ::;endo 
recebidos. 

ll. Distribuir, como julgar conYeniente, os trabalhos entre os 
arcltivistas e suh-archivistas. 

l!l. Dirigir a organi,;ação dos in venta rios, catalogos e inrlic ·s. 
IY. Fazer ou mandar fazer a IJusc:t dos documentos pcdi,los 

para consulta na sala da leitura, ou ,Je que se pedirem certidões 
ou cópino;; confet•ir e enf'errar as ditas cópias e ccrtirlõcs para 
serem authenticadas pelo dircctor; 

V. Tomar notas, em liYro os~Jecial, de qnalrtnet' rlocnme'lto 
enr:ontrarlo na marcha de seus tt·ab dhos que possa sr·rvit· L[,) 
auxilio ú llistorht do Brazil, e exigir que tamiJem o lhçr11n o~ 
empregados do sua secção. 

VI. Prestar e requisitar elas outras secções esclarccimentes 
solJI·e materi<t de serviço. 

\'!!. Fazer lanç:tr em livros proprios, e com toda a clarrza, a 
entraria e sahida de documentos e p;1peis de su1s secr;Õl'S. 

YIII. Faze,. vm· annnalme;1te ao •lirt!ctor, nlim cte serem in
utili~.ulos·on rrmrli•los, qm•es os p:1peis inteiranlf'nte snpr>t•tlqn~. 
como cotrtas ou o!licios sem nenhum intel'dsse, cópias em dupli
cata, folhns em hranco. e ns rio n:1tnreza que, rlcpois do CL!rto 
lapso r!e te!llpo, perderam to.lo valor. 

IX. ForrwcEw hi-mens:tim"ntc no rlir()ctoJ•, ou fltWn•lo por 
este lhe:; !ot• exigido, uma nota rlos trabalhos e\eeutado:; e dos 
rJne se acharem em andamento em suas secções. 

X. Apresentar até 31 de janeiro, afim tle servir !I e hase ou 
elrlllonto para o relatorio annmd rio !lirecto1·, unm exposição 
circum~tanciatla do movimento de ~nas sec~·ões uo anno ant••rior, 
espc·~i!ic:ulllo os trabalhos eífeetu:ulos e suggerindo as meo!irlas 
ou providencias que convenham ao respectiYo serviço. 

Art. 4-1. Os chefes de secção serão substituídos em s~us impe
llimentos pelos respectivos empregados. 

Art. 45. ,\os archivistas e snb-archivistas compete: 
I. Executar os trabalhos que lhos forem tlistribuidos pelos 

respectivos chefes de secção, sem enja permissão não poderão 
retirar-se nntes !la hora regulamentar. 
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II. Tirar as certidões e cópias que tenham de ser conferidas 
pelos chefes de secção. 

lU. Chamar a attenção do seu chefe l)ara os documentos que 
encontrarem precisando de precauções especiaes para sua con
servação, ou necessitando de restauração por cópia. 

Art. 46. O serviço dessa restauração ou traslado de (]Ue trata 
o art. 22 será de preferencia executado pelos sub-archivistas. 

Art. 47. Os sub-archivistas terão a seu cargo a numeração e 
carimbamento dos documentos, Lem como o assi:.rualamento para 
distincção das tres épocas de que trata o art. 2í. 

Art. 48. os archivistas serão substituídos pelos re~pectivos 
sub-archivistas. 

Art. 49. O secretario serú. o archivista que for uesignado pelo 
director, que tambem designará um dos sub-archivistas para 
ajudante do secretario. 

Ambos serão immediatamente subol'dinados ao olirector. 
Art. 50. O archivista-sccret~rio terá a seu cargo: 
I. A secretaria do Archivo, a bibliotheca, a mappotheca e o 

museo histol'ico, cujos catalogas trará em dia, com a nota em 
cada obra, si roi adquirida pol' compra, donativo ou troca. 

li. O SL'tTiço rl:1 sala de consulta de documentos. 
Ill. A clas.-;iticnçiio e consern1ção de todas as leis, decretos, 

regulamentos c insh·ncçõe,; do Governo, conc~rnente3 :i creação, 
org-n.ni~ação c servk~o do Arclti'•o; todos os relatorios, impressos 
ou m:tnusct•iptos, do dil'ector ao Governo, e os ol'iginaes das 
cxposiçõr.~s ammaes delle secretario e dos chet'<?S do secç:\o ao 
director. 

IV. Organimr a folha mensal dos vencimentos dos emprega
dos e dos sm·ventes, conforme tiverem as re:<pectiYas !'alta,; 
sido ab<maclas ou não pelo •lirector. 

V. Fazer a correspondencia do Archivo de conformidade 
com as instrncções que receber do director, e mandar lavrar 
pelo snh-nrchi vista e sn bscrever os termos que com pflte ao 
director as si g-nar. 

VI. Faze:• no livro de entrwlas (art. 18) imme•liato la!Jr;amento 
dos documentos, livros e quaesquer ohjectos que venli(llll para 
o .\rehivo, c rnr>neionar a re~pectiv:t procmlencia e clostino. 

VII. Glas,;ilicar e guardar, para sei' annualmentc encarlel'natla, 
a correspondencia passiva 1lo Archivo. 

Vlll. Ter sou sua guarda os exemplares d[h Pul;l:caç,ie! do 
A1·chivo, dos relatorios impressos rlo tlir •. ·ctor, dos regulamentos, 
instrucções, planos de classificação, etc., mencionando em livro 
especial ns respectivas entradas e rlistribnições. 

IX. Apresentar ao directot•, ate 31 de janeiro, uma exposição 
circumst:.nciadtt dos tr!lbaJhos a seu cargo no anno anterior, 
suggerit!do as medictas rJUe julgar convenientes ao serviço da 
sccretar1:t. 

X. Orgn.nisaJ', em vista dessa sua expo;;ição ')tias •lo.,; chefes 
de secção (art. 43, !'i lO), o esboço <lo relatorio rJUe o diredor tem 
de apresentar ao ministro (art. 38, § IG). 
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XI. Processar ~s cantas das dcspezas elfectuadas pelo por
teiro e nprcseut l-as ao director devidamente classificadas, atim 
de se'rem remetti as ao ministro para serem pagas; e dellas 
tomar nota, de modo que, em qualquer occasião, poss:t o di
rector sahet• rtnauto SP- tem gasto de cada Cúnsignnção mencio
nada na tabclla distt·ibuitiva do OI'Ç>Imettto. 

Art. 51. O archivhta-se,~ret~,_rio terá p>ll'a o auxiliar em seus 
tralxtlhos um sub-archivista. 

Pnragrapho unico. Em ~ous impedimentos será substituído 
por es:;e sulJ-archivista, ou por algum dos archlvistas que o 
diroctor Llesi gnar. 

Art. 5'.:'. Ao porteiro compete: 
I. Abrir a repartição ils O •; horas da manhã, e fechai-a 

depois rtne cessarem os tt•aballtos, ás :3 horas da tarde. 
ll. Cuirlar na segurança e asseio da casa, inspeccionar o serviço 

do continuo e ~erventes, e encerrar-lhes o ponto diario. 
li!. Fazer o pedido dos objectos necessarios à repartição, e 

compr.d-os, depois Lle autorisação do director, apresentanrlo 
mensalmente conta documP.ntad>t da despeza que fizer. 

IV. Tet• sob su,1 guard:t e responsabilidatle os objectos par,t o 
expediente o asseio da reparti~,:ão. 

V. Inventariar toda a mobilia, os utensilios e mais objectos da 
repartição, o cui•lar na sua conson·D<;flo. Desse inventario terá 
urna cópia o sccretal'io. 

VI. Experlir e receber a cot·respondencia olficial, toman<lo nota 
de uma e <le outra em competente protocollo, e entregando im
mediabmente ao dit•ectot• a que houvet• recebido. 

VII. Receber os rertnerimentos dit•igidos ao director, e lançar 
no livro d,t porta os respectivos despacho::;. 

VIII. Fornecer, a rjuem se ap!'esentat• para e~ame e con
sulta de ,Jocumentos, o cout]•ntente carbio em quo inscreva 
o ~eu pc•lido, e tmusmittil-o immediatamente ao secretario, 
do cuja resposta <tirá sc:eneia ao postulante; e gnarLlará o 
cartão para, ItO fim de cada mez, se fazer a estatistiQa das 
consultas. 

IX. Pó!' o Sé~llo d;t repat·tiç'io nos papeis f]Ue uepcnrJerem dP.ssa 
formalidade. 

X. Impc li r que tJ ansponha a s1m sala para o interior tla 
repartição qualquer pesso~• com livro, pasta, rolo de P>1peis ou 
outros objectos ; gu,trdal-os, mediante uma senha numeraria, 
e restitui !-os na sabida, á vista da mesma senha. 

Consentii'tt, porém, que entre com taes objcctos quem, dclles 
necessitando para auxilio da consulta ou estudo, obtiver uo ui
rector ou dos chef.Js de secção uma guia assignada, declarando os 
objeclos com fJile poderit entrm· e co,n que poderá sahir. 

XI. Guarclar todas as chaves das salas e armarios, menos as 
dos cofres de rtne trat•m os arts. 60 e 61, rtne estarão sempre 
em poder do rlirector. 
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Art. 53. O porteiro será substituído pelo continuo. Residirá 
no edificio do Archivo, quando nelle houver commorlo apropriado. 

Art. 54. O continuo, logo que se abrir a repartição, percor
rera as mesas dos empregados, arrumando-as e fornecendo-as 
do preciso para o expediente. 

Compete-lhe a transmissão 1le reca1los e papeis dentro da re
partição, e aux~liar os sub-archivistas no carimbamento 1los do
cumentos. 

Paragrapho unico. Poderá o continuo, quan:lo o flirector deter
minar, ser incumbido da entrega de algum otncio ou [papel de 
mais importancia e que não tenha seguido com a correspondencia 
ordinaria, entregue ao servente designado pelo mesmo dircctor 
para as funcções de correio. 

CAPlTCLO IV 

DISPO:<IÇ:ÍES GEHAES 

Art. 55. O Archivo Publico estarit aberto to1los os dias uteis, 
deven1lo o trabalho do porteiro, do continuo e dos serventes 
começar ús 9 horas '4 da manh~, e o do> tL'mais empreg-<.1los ás 
10, e terminando ás 3 da tarde, assignando todos, quer na enirada 
quer na sahida, o livro do ponto. Po•lerá, rorém, o dit·ector, em 
caso de nrgPncia, prorogar o serviço por mais tempo on manclnr 
executar qualquer trabalho em horas ou dias exceplnados, na 
repartiçiio ou fóra della, por qnaesquer empregn•los. 

Durante o mez do janeiro estm á o ArchiYo fe,~lwdo p.tra o 
publico, •levendo satbfazer somente as requisições .J,' Governo. 
Esse período de tempo será aproveitado para varios tt·abalhos 
interuos, segundo as determinações do directot·. 

Art. 5G. A enca•lernação ue documentos importantes não será 
feita sinão no edillcio do ArchiYo, quando elle dispnzer de Jog-ar 
nproprindo para tal fim. · 

Art. 57. A hibliotheca do Archivo é especialmente destinn1la 
ao uso dos empreg-ados e dos consultantes de ,],,cnmen tos. To
davin, po·lr~r:\ della. utilisar-se quem, para a consult:\ de alguma 
obra especial, obtiver licença do tlirector. A ningnem Eerú 
permittido levar livros para casn, a excepçiio dos empre
gados da repartição, preenchidas as formalidaue;; que se esta
tuirem. 

Art. 58. O director do Archiv;, poderá, quando entender con
veniente, remetter aos archivos pnblicos cstndoa·,s, hem como 
aos institutos historicos, geogrnphico~ ou ethnographicos, 
cópias nnthenticas de documento;; não extensos que interes
sem ao;; respectivos Estados on a taes socieuades. 

Ar·t. 59. Com o fim ue promover e desenvolver o estu•lo da 
historia patl'Ía, o Governo mandará imprimir na lm~rcns't Na
cional :t memoria escripta sob!'e f:tctos hi:>toricos elo Bt'nzil, que, 
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mediante prbgramma, concurso e julgamento, for considerada 
melhor, Jktndo o autor com a propriedade da obra e com di
reito á metade da edição, a qual não po•lerá ser de m:tis de dons 
mil exemplares. 

,\rt. 60. Ha\-ot>c't no .\rchi,·o um cof!'e •le seguranca, cuja 
chaYe e;;tara semt•l'e em poder do director, no rttml te!'it este 
guardn•los os do·~umentos '}ne julgat• de m:txima importancia 
e ohjecto..; •t•3 grande Yalor . 

. \I·t. C· I. HaYur:i, igualmente nm cofre, qnc bmbem só poderá 
ser alJ•3rto pelo rlirector, no qual (ntediante o donativo ue ;l!guma 
o brn on oh.Í<J'_1to de a pi\JCO historico p:tt·a a bihliotlwca on museo 
rlo .\t••·liiYo} ~e C::lmt·•lal'á o inYolucro que alguem qw3il'::t nclle 
depositai' l"w rht~t·min.Hio jll'<!Zo, conlcnuo al!..!'UIII:t nwmol'ia ou 
:;cgt·e,[,,, p;n·a oppot·tunanwnte ~(l~· rdit':tdo p·n· si on p· >1' pessoa 
prH' ello i..le:;ignada. 

No me~mo coft•e será guardado o 1wcc~sario protocollo para o~ 
termos <lo deposito e do lenwtum::mto. 

Al't. C>:!. ü plculo ge!'al ria cla~sifit;açiio de documentos, com 
:1s snch tli\·isi!es o sniJ-uivbr-,es. sel';L exemplificado em umquatlro 
f:'ynoptico or•lenarlo pelo 'liredot• do Ardlivo, que formnlará 
tambcm o plano de ot·;;anisaçiio tb bi!Jliothecn, d:t nuppolheca e 
do museo histo!'ico. 

Art. 6:J. Os vencimentos anuuaes dos emp!'eg-adcs do Archivo 
constam 'la tubelb nnnexa, consiLleraello-se 1.lous terços como 
ordena•lo ll um tel'ço como gratilicaçiio. 

,\rt. G.t Dentt·o dos limites rh competente consignação orça
montaria, ha ver:·L o~ sen·entes IJIIB !'nt·em necessarios ; e serão 
arlmittitlos c despedidos livremr·nte p·lo director. 

Art. ü5. Revogam-se as t!bpo~ições em contt·al'io. 
Capital Fe,lcrai, ::n de outubro ele 1893.- Fu,>a;ulo Lol1o. 

Tnbella dos vencimentos annuaes dos empregados do Archivo 
Publico Nacional. a que se refere o art. 63 do regulamento 
annexo ao decreto n. 1530 desta data 

Director, .•..•.•.....•.•..••...• 
ChJfe de secção ................• 
Archivista ..•..•........•...•... 
Snb-archivisb ...•.•.•...•....•• 
Porteiro ..•..............••..... 
Continuo .•••.•....•.•••......•. 

0:000:~000 

G:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:-J.oo,.:;oou 
l :600$000 

Capitrrl Felieral, 31 tl•J outubro de 18~J3.- Fermmdo Lobo. 
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DECRETO N. 1581 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1893 

Ahre ao l\Iinisterio da Fazenda o cr•dito de 170:000.~000 para o serviço dt•

•·ncnmuwndas d•~ notas- da rubrica - Caixa. de Amortis:tr:ão - Un actual 

o Vice-Presidente da TI.cpublica dos Estados Unidos do Brazil, 
u~allllo da antorbação que lhe conrere o art. lO dt lei n. 12GB, 
de 21 de novembro do anno passado, e attend .. mdo á iusnlTI
cionci(), do credito votado no§ 11 do art. ;o tla mesma lei para 
o pagamento <.LJ - encommeudas <.lo notas-, re;;olve nhrit• ;·, 
me~nm consi.~nação, o credito snpplementar de l'iO:Ull08t•UO. 

O l\linistro e Secretario dos Nc!.!·odos 1Lt Fazenda. assim o f.1ça 
executar. ~ 

Capital Fedct·al, 31 de outubro de }S(J:l, ::i" 1la ftepulJ!ica. 

FLO!:IAXO PEIXOTO. 

Fernrmr{o Lobo. 

DECRETO N. 1582 - DE 31 DE OLTCBRO n:' 180:3 

Fixa o numero, classn e vencimentos dos empregados do Tl!esout·o Fedcrrt.l, 

Tribunal de C notas, Caixa de Amortisa.~:ão, Cas:t da. :\Io~d.'t, Al!.tntleg-~~ do 

Uio (le .Janeit·o e rlos Estados, c Delegacias Fi~caes. 

O Vice-Presidente da Repu!Jlica tlos Estn.do~ Cni<lns do Brazil, 
us·tndo da autof'isação que lhe fui conf0rida no:; ns. 8, U, 11, 12, 
13 e 15 do art. 7° da lei n. 101 B, de 30 de setembro de 1893, 
que fixou a Despeza Geral da RepnlJ!i<!a dos E~tatlos Unidos elo 
Brazil para o exercício de 1804, 

Decreta : 
Art. 1.0 O numero, clnssc e vencimentos dos empregarlos do 

Tlwsouro Feder:tl, Trihunal de Conta:;, C:dxa d8 Amortis:1ç:'ío, 
Casa da 1\Ioeda, .\lfanclegas do Rio de .Taneiro I) dns Estado<, e 
Delegacias Fiscaes, será, ~t partir do dia l tle janeiro tl) 18\14 em 
deante, o fixado e constante das tabcllas A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, L, l\1, N, O, P, Q, R, S. Te U, que a este acompanham. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 31 de outubro d·3 180.3, 5° da Repuhlic::~. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Felisbello F1·ci1·e. 
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Taballa do numero, classe e vencimentos dos empregados do 
Thesouro Federal, do Gabinete do Ministro e da, Delegacia 
do Thesouro em Londres 

o ,_, 
E. ;;· 

~ ~ " E~lf'REGOS :: 
"' ~ ~ 

'< 

-
::-Iinis~ro , ........... , •••...•••••••.• :?í :000::)000 

:l Direct:)r.r;-:.:. .•••.••.•••.••••• 

:--:11lJ·•l il·ec t:J res .•••••.•..•.. 

2 O:liciaes do contcncios.": •.• 

:10 Pr1~11eiros nscri pturnri· ·~ ..• 

9" .. ) . 'e;undo~ dit0~. o. o •••••••• 

2j TPrceiros llitos .•....••..•. 

i-, Qn'lrto~ dito~ ............. 
'f!tcs,)n reit•o ..••••.•.•..•.• 

l•~ieis ....•..•.........•.... 

I ';lf;arl<)l', .. , •••• ,.,, .••.•. 

F'i"i~ .......•...•....•.•• 

CarLor.:1rio ..••.••••.••.••. 

;\jur]n_nte ••..••••..•.•..•.• 

l'•)rteil'•l •..•.•.••.••...•... 

.\jndantr~ •.. ,, •. , ••. , ..•.•. 

j; l'•JiltiDUQS,,,.,,,,.,.,,., •. 

·, I Correios ................... 

I~; 
ti \i\IKE I' E O:l MI~I~rTI•) 

Otlicinl de gaUinete ....... . 
.\ uxtlin.res .••.•.••••••••••. 

nELE!iACJ.\. E)l 1.0:\PH.f:S 

2 r~elr~~ado .•. :·············· 
l·.~er1 ptur.'lrlos ..•..••. , •.•• 

nR\TIFJ: AçÃn E..,J>I·:r JAL 

~:000~!)1)0 

G: no >.;oo•J 

I :OOil.>QOO 

·1:000'0)) 

:~ :21 1:J~nuo 

2:·iG0'001J 

t:·;Q:) Ü()l) 

·i:•,OO..;. ,QO 

:l:tJ•J•I.SOO I 

};1)00~ji0J 

2: ;:-~!f~( ;(11) 

3::2~)()~r)liÜ 

i:I)!JtJ,..:OIIO 

3::?0 )~(1\)11 

.:!:(1'1!)-:n,O 

1:3,10 '•111:1 

i :~1)()..:000 

4:010$000 

3:000SOOO 

2:0<'>0,1100 

2:ooo;ono 

t:GII0$0:10 

!:2•10$000 

800~0 ll 

i :0<10~01)0 

i: -,IJ0$0')') 

2:000$000 

i :-wo;ooil 
i :t:oosooo 

S'l0$0 lO 

1 :1).}J~0 )!) 

I :OO 1$000 

700$010 

700$000 

2:400.3000 
1: -,00?000 

ô:000$0GO 
3:000;:'0~0 

.-\.'JS cmpreg.lll•)S da Tbe-
so>trorio ............... ·1·......... 3:200~010 

\<~~ eqJpr,.:,:ado~ Üil l':H."'l-
d.n·ia ................ .' .•• , • . • . • • • • • G:OOO.)OOO 

"' " _, 
'-' 

~ 
~ 

~ .., 
"' " ... 
~ 

12: 000.~000 

~:OOlSOOO 

6:000.'010 

13:000'000 

.\:soo;oon 

3:GOO*•JOJ 

2:1')0~000 

!0:0~0'0jil 

4:50 :~ooo 

G:OOO~OUil 

í:OOO.~OO; 

4:800~000 

2:1oo.;ooo 
·\ :SOO~OOO 

~:OOO'OUO 

2:000.~000 

2:00J$000 

21:000$000 

33:00)~000 

3l:OOOSOJO 

i2:uoo~ooo 

iSO: 00 J~OOO 

t20:ono.:oJo 

üo:u .o;_;ooo 
3 ; : 000.~000 

to: ooo.:oJo 
i3: ~,().)~ 00 

0:000$000 

i<>:OOO$COO 

4 :SUJ$000 

2:.\<JO$CO•J 

4:s :o;noo 

3 :Oo:I~OOO 

~.2:000$JCO 

8:0:)11.'000 

2:.wosoo:1 
3:000~0)0 

G:000$100 
G:OU0$0 JO 

G:OOO~OOO 
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B 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados do 
Tribunal de Contas 

o o ., o '"' "' ;;] 
"' t.> ., .., 
<! "' "'"' "'"' ~ z " <o. ~j E\trnEr.os 
" 

;;: '"':» i:><> 
"' "' ;= g., ... .., o. " .., 

o o "' "' "' "' 

PresiJent~~ ................ 8:000~0011 1):1100$000 14:000~000 11:<100$0011 

Directon~s .........••..•.•• S:000$000 ·I : ono.~ooo t2·00J$000 4'i;1100$001l 

3 Sub-tlirect•J res ... , •... , .•.• ll:IJOO~QOO 3:00)$000 0:000$000 27:000~000 

Secretario, .•....•••••.•... l): 000.3000 3:000;)1)00 \I:OJO~OOO \1:000~000 

H Primeiros escripturarios ..• l•:ooo~noo ~ :ooo~ooo <>:000~000 Slo : 0\Xl~OOO 

1'~ ~eguntlos ditos •••.•.•..... 3:2<)0$01)0 I ;(jQ0$00~1 4:800$000 67:200$000 

ltl Terceiro<:: 1litn~ •.•. , ••.• , .• 2: iOO.~O ltl I :200~000 3:GOO~Il00 !í7:G00$000 

Ca.rtorn.rio •. , ...•.••.••.••• 2:4oO.~IJOO 1:200$1JOO 3:1300;3000 3:GOO&JOO 

Aj•tdante .•••.•••• ········ 1:600~000 800$000 2:400.~000 2: í00$000 

Continuas .•...•........... 1:300$000 700$000 2:0001)000 8:000$000 

3211: ~00~000 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893.- Feiisbello Freire. 

Poder Exewtivo 1893 
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c 
Tabella do numero. classe e vencimentos dos empregados da 

Caixa de Amortisação 

E~IPRf.GOS 

1 lnspcctor ..••...•..•.•.••••.••..• G:O J0$;000 i:000$000 l0:000$00:) 1'J: 000$0JO 

2 Ch••fe~ de Recc:ão .••••••••••••••. 'o:OOO~OOO 2:0(){)>000 G:OOO~OO l 12:000$000 

' Primeiro~ e~críptur:trios ......•.. :\:210.)101.1 1:GOO~OOO í:S00$000 1\1 : 200$000 

~ Segundos Jitos ...•.•............ 2: 100~001; !;2cê0~001) 3:GOJ$000 ti: 100~000 

'• TPrcciros dito~ .................... 1: GQQ.<QI)O 800>!000 2:400.~000 \1: coo;;:;oo 

3 <)nartns d:t()~ .................... 1:300$000 ~oo.;ooo 2:000.<000 6:oooaooo 

1 Thr·son rei r o ....••••....••....... í: "<O:l$000 2:\01$000 i:200i:O.IO 7:21)0$000 

:, Fieis •......••.•••••.•...•....... 2:61)1),0000 1: í00$000 1:000$000 20: 000~1)00 

I C •) r r~· to r •...•••.•••••••••.•.••.• ·, :000$000 2:00.J!'!COO ll:ooo;;ooo G:OJO.<OOO 

3 Aj11dantes •.•.... c ••••••••••••••• z: 1\00.<1]0\1 l :-100:';000 'o:I:OO<OIIO 12:000-oO.JO 

;) C•Jnfercntes .............. o .•• o •. 2:Goo.<ooo 1: íOQ;JOO !,;0011$000 20:000:':000 

.\rchiYista .•••..•....•...•.. 1:0"0.)00 I S•JO.~OOO 2:400~000 2: í00$000 

3 r::u·iJuhajlo rns, .••.••............ 1 :201)~00!• 60 ,.~ooo 1 :;;oo.<ooo :,:40 Ji<OOO 

Porteiro •.......•..•.••.•.•.••.. 2:000~000 1:020.~000 3:000$0011 :l:OOO,OOO 

(::ontinuo ••..••.•••••...••.•..... 1 :200$1~) ooo.>ooo 1:800$000 t:S00$000 

:J·.) i iJ:OOOo~OOO 

. 
Capital Fet1ernl, 31 de on~uhr) de 1SP:;.- Fe!isl;cíla Frci;·e. 
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D 
Tabella do numero, classe e vencimentos do3 empregados d'1 

Casa da Moeda 

Director,,.,. •.• . . . . ........ ••• u:000$000 4:000$000 10:000~000 11J:OtlO~I~JO 

Primeiro escripturario....... 3:200~000 1:GOOS1lOO 4:800~000 4:8011$000 

Segundo dito................. 2:100$000 1:200:3000 3:600~000 3:G01l$:lOO 

Terceiro <litc .................. 1:600$000 

2 Qllttrtos ditos, ................. 1:300$000 

800$000 2: 400$000 

iOO~OOO 2:000~000 

Thesoureiro ................... 3:200~000 1:600$000 4:800.:·000 

Fiel ................. ,......... 2:400:3000 1:200~000 3:•;0ili'OOO 

Porteiro, ...................... 2:ooo;:ooo 1:ooo.:ooo a:ooo~oon 

~ C•)ntinuos .• ,.... •• . • . . •• . • • . • • i :200~000 G00$000 1: 800~1)00 

l'ESSO.\L D.\S OFFlt"I~.\.S 

Fiel das balanças ............. 2:000$000 1:000$000 3:000~1)00 

Chefe r1o lahora.torio chimico •• 2:G00$QOO j :400$000 4:000:'000 

Ensa.ia.,lores ....•••.•..•.•..••• 2:000$000 1 :ooo~ooo 3:000~000 

1 Chefe tla oilicina de fundiçãO •• 2:600:)000 1:400.)000 1:ooo:;:ooo 

2 Ajudttntes .• ., ...... ·········· 1:800$000 000~000 2:iOil~OCO 

i Chefe da officina de mnchinas •. 2:000$000 1 :400;3000 4:000$000 

2 \jnJantes .•..•..•.......••••.. 1:800$000 900~00 2:700~1)00 

l Chefe do. otlkintt <le gravura .. 2:600$000 f:.\00$000 4:000~1100 

3 Gravadores ........ ., ... , ••.• 2:ooosooo i :000$000 3:000~000 

1 Chefe da oflicina de laminação, 2:600$000 1:400~000 4:000$000 

2 Ajudantes .... ., ...... , ....... 1:800~000 900~000 2:700$000 

Chefe da olficina de estamparia. 2:600.';000 1:400~000 4:000$000 

~\juda.nte ..•.••.••••••••..••.•• 1:800~000 900$000 2:iOil$000 

Chefe da. otncina de xilogrnphiu 2:600$000 1:t,OO:-)OOO 4:00\1~000 

2 Desenbist"'· .•. , .. , ...... , ..• 1:GOOi'OOO 800$000 2:400~000 

1 Cltefc c1tt ollícina ele afma~ão .• 2:000$000 t:r.oo~ooo ":oou~ooo 

:m 

Capttal Federal, 31 de outubro de 1~93,- Felisbello Preu·r. 

2:.\(~1~1)01) 

4:000~000 

3:(j()tl;:.:_l)()!} 

3: c~no~~:oo 

~:Oilll$il00 

4 :001)~1)1)() 

t2:0tH;~:Jno 

4 : 000.~01 )0 

5:-'tf}0$000 

r,:OOII.~IJ'ill 

0:41)0~0!)() 

't: onu.~r lOíl 

Q:OOO~OJO 

4 :O<lO~OOO 

5:4ll0$1l00 

4:000~000 

2:'700~!)00 

4 :OOIJ$000 

4:Si~l>i!IOI) 

4:000;?00() 

11 ~: GOO:,;OOO 
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E 
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da 

Alfandegado Rio de Janeiro 

::' < ,.., :::c " .J v "" .. .., .., ~ (!; C,..>::J 

::: ~~ 
.,., 

:;. E~tl'RI-:1;ns " ofJ 
= "' " ;:: ...,..; 

~ " -< ~;3 ..-::... 
<: .. e o ... ----

I 
I Inspector ....... .....•..... 7:200$000 7:200~000 14:.100$000 i \:400.~000 

A.judante .................. ~: \00~000 4:~00~00•1 \1:600~000 \J:G00$000 

.. Chefe~ <le sec~ão ..... ...... -1: "00~000 ~:<oo.;ooo 8 : 1100.~000 2~: .~00$000 

:tí C ,·111 ferent~~~ .. .............. \:~OU~IJIIO :1: 'it!O~OOO 7:1}01~000 i~2:408~000 

!2 Priu1eiros oscript11rarios .. í ;000~0111) 2:000:"010 '' : ooo.~oou 7:!:000~000 

:JII ~~gnn,los ~li tos •.....••.•.. 1:200 . ..:000 1 :.;uo;uoo i :SO:J.,OUO 1-~-Í :o '0$000 

:12 Terceiro~ ditos ............ 2: iOiJ~OOO 1:200~000 :J:Goo . ..:ooo 155:200~000 

2) CJnart•)S ditos, ............. l:t\0·1~0110 800~0011 2:400~000 48:000:;-'000 

rltr>son :-~iL·o .. .•.....•... o. í:O'>J.;ooo 3::200.-:!00!1 1:200$000 7:200;000 

l:ieis ................ ....... 2 : t \()0:~000 1: ..03$000 1:001~000 iG:OO<Jo::OO.I 

\ ~uarda-1t11jr •.........••... i>O'liUOO -1:200~000 v:ooo~ono \1:000~000 

2 .\Judantes ................. -í ~O,t0'0.JO 2: OOtl"O· JO G:ooo~ooo i:?:OOO~Oüú 

P•Hte:ro ......... ········· ::: · ii'IO,..:O')) I :200~000 1 :~oo . ..:ooo -I:SOOSQOO 

\jo.·l:ull~., . ............... ~:tJOtHlOli 1 :oou~o11' :l'OO•J.<OOO :l: 000.)000 

[oi ll'onlinu .. s ................. l :300~00!1 700.;000 2:0il0:'0li'l 211:000~000 

.\dmi_nisll·aJot· das C:t pn.-
Í; 000.<1100 I :~:200$000 7:200~'JII0 7:200$000 tazta8, ...........•...... 

~ A]ud:mtes ................. 2:600~00J i: :.oosooo 1:000:,'000 ':000.~000 

!ti Fiei~ de arn1aze:n •...•...• ~:600~00J i: 100.~000 \:000~000 GI:000$000 

1·'~2 7G2: tlOO.jOOO 

.1 Fiels do the~onreiro, ex-
tra.ordinarios .. ..•....... J: ')'10~000 3:Gooeooo i o: ,~00.~000 

-~RATlFI1'AIJiES E.S\'E<"i.\E' 

\o~ ajlltbnb·~ cl1) g'ltnl'tln-
m()r p:lr ~l'r\"iço dn hn.n·n ~1()(\~()11(1 i;SOil$Om 

'; J : 200~000 
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F 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados das 
Alfandegas da Bahia e Pern.ambuco 

c c .., 
7. ., 
c 
" o 

1 tnspector ..................... •>:ooo.~ooo 3:ooo;ooo '•:ooo;ooo \J:ouo.~ooo 

3 Chefes de sec~'io ............. 4:000$000 2:ooo.;ooo G:000$000 1':0 10.;•l'JIJ 

8 Conferentes ................... 3:800~000 t:~OJ~OOO G:G00$000 lt\:800~1)110 

8 Primeiros escriphl':trin•...... 3:200~000 1:600i)OOO 4:800$000 3': HO.;ooo 

1.á S"gnndos dit,>s ............... . 

13 Terceiros dit h •....•.• , ••.•.• 

1', IJuarto"' rl!tns., ........ , ..... , 

~ ; 11'11'" :1- ~ n ·i ! • •••••• , , • , •••••• , 

2:GOO~OOO 

I : ôOO.~'lOO 

\:30il.'OOO 

i= \08$•100 I 
soo~ooo 

~oo;GOJ\ 
·':•l''O.~·J oi 

·1:00'$000 

2: \00~01]0 

2:000~000 

,., : 000~001) 

Ajurlant''"· ................. l::OOO.~OGO t: \OO.jU:!ll 1:000.;000 

TIH·sonreiro .................. 4:0'l0$0GO 2:000~'000 G:ooo.oooo 

2 Fi~is .. ....... , .............•.• 1:1}1)0$000 R00$000 2: ·iOO~OOO 

l'orteit·o ....................... 2'401~000 1:200SOO'l 3:il00~000 

Ajud·ulle.. •. . .. ... . • .. .. . .. . .. 1:300.3000 

(j CoHtinlJO~ .•... .... , .. ···•., .. , 800~000 

700$ .oo 2'000$100 

4 00$000 1 : 200$000 

.\judonte..... .... .. .. .• . .. . • .. 2:000.~·;oo t:000$000 3:000~000 

7 Firois d0. nrmazl'1~''·,,. . ...•. 3:000;tOOO 

8G 

Capital Fedem!, 31 de outubro de !893.- Feli•~el!o Freire. 

no: OOI)~~ 100 

3•i:OI)()~Oilú 

2s:ooo;ooo 

O: 0110.;< 100 

2:01)()~000 

i :200$1100 

:J:oo:~.:ooo 

21 : Oü0.~1J0ú 

2gi: 200õ006 
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G 

Trrbella. elo numero. classe e vencimentos dos empregados da 
Alfandega do Pará 

!:\I!'In::r.O~ 

!lh!S[·ectnr .................... .. 

"'C" . I -..• ,.,H'!~S. '.C SC'CÇaOo • •• • •• • • • •• • • 

" (_",lnf{'l'l'llt• ... S •••••••.••••••••••• 

~ jl'r.·"l' :r·-~ e~r··.::I,tllrnl'ios ..... . 

[.~. ·..: _·_..:.;ill'l•.'" ditn"·, •.••.•.•...• ,. 

I:·ITer,·e:!'''" <lit•>S ............. •• • 

f :~,~~~:'l.!'l 1S d:tt;::;;.,,,,,,,,,,,,,,,,, 

I 
; , ( r 'l." !'· ::1-· :::, ~·,, , , , , •• , , , , , , , • , , , 

~ i :\ .~ 1; <~!I t ' ... , , , , , , , , , , , , , , , • o • , 

:, í·: .. ;;;;-.1t;•,•·:· ..••••••••••••••••••• 

I 
~!I'···''""'"""""""'''"' 

! ' i·. rt .• ; ~··-'· .•........•....••..... 
I 

1 : ' .,. : 1 ;"". : : ~ ' • o • • • • • • • • • ••• o • • • • • • o 

I - •J I: t ~i l \1 '....:. o •••••••••• o • o • o • o o •• 

'!! .'.: ~~;:1:'-'tt':d!·>,· •l:t'-' Carat.'lzi:;:s. 

J i.\jud:~n!•• ....•... •..•.......... 

';i F:c.:" d0 :lr!n~~e·!J ............. , 
-1 I 

~·I ., 

g ·~ 
C· _., 

" ~ ~ 
" .., 
o " 

....:::....: 
~-
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G:OOOi;OOO 3:ooo.<ooo 9:00c1;0000 0:000~000 

·I : OOC•$0 10 2:000~000 G: 000~000 iS: 000 :ooo 
3:S·JO;<OO<l 1: ~oo.;oo•J 5: coo.~ooo "4 : soo~ooo 

3: 200~1 100 i: i00$000 \ >CO~OOO JS: ~í00$000 

2:,;,Jo;oooo 1: íO'I~OOO í:OOO:'•JOO •:o:: O'J~OOO 

i:<iOO~O<IIJ SIIO.~OOO 2: \00~1001 31:000<000 

!:::ou~JO.I 

i:OOO~o:;OI 

2:. ~0\.1$0ú0 

<:·;<F;"''''J' 
1:-;:.,.;1) j;JI 

~: u~·~·looj 
I: ,;:IJ.·O JU 

z:ooo~co.J 

:?:oco~o::o . I 
I 

1 :.\•]lliiJIJI) 

~: 11 .Q.:GGO 

ío<JO.<UOU 

~u:·.:::oc.J 

!:'OO.:tJOo 

.J :COQ:-!COU 

'"O) I''OOC 

~:íi!J~Oil) 
O"'OO:IOOI v.l, .} . I 

2:.\00;<000 1 

1 : ~<:o.-:ouo I 
~:·í.:o<ooJI 

!:000$000 3:vCO·;OOO 

j: I) .o.oo :o 3:000 :ooo 

; : 0 .. 0.<: 100 

:\:!JC(I~IlíHl 
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H 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados 
da Alfandêga de Santos 

o -'. ..., 
c o .., o ,.., 
..,~ .., 

o :_,. 
o~ '"'~ .., ., 

o -'. 

" 
t:ll:z;:; wrr.. 

"' E:O.Il'REliOS z c" o"' 
"' "' "' 

.., 
~ o f; ~~ ..:.o 

" .., ""'"' o " 
.... 

·=· ~ "' .... 

1 lnspector ••.••..•.•••••..•• G:OOO$Oro 3:000$000 0:000.,<:000 !J:000$000 

2 Chefes de sec~ão ....... .. .\:01)0~000 2: 000.~') GO G:OOO~OOO 12:00l$000 

s Conrerentes ............... 3:800.~000 1:800$000 5:GOO~OOO r.~:soc:;:ooo 

10 l )rimeiros escripLurarios .. :>:2CO~OOO 1 :GOO~OOO 4:800$000 43:000$000 

12 Segundos ditos .•..•.•••... 2:600$000 1: iOOSQOO 4:000$000 48:000.~000 

12 Terce:ro& ditos •..••.•...•• 1:600~080 803$000 2:\00$000 2S:S~0$000 

12 Qu:trtos dito~., ............ 1:3~0.~000 i00$000 2:ooo.;ooo 24: 000$í!()Q 

fin;'trJn-lHÓr ... ........ , • , •. \:000~000 2:ü.l0$000 G:OOO~OOO 1):000;)000 

,\judante .................. 2:@).:000 1: 40J.3000 4:000$00J 4:000~000 

'l'hesoureiro, .............. 4:000~0Ull 2:oco~ooo G:000$000 G:OO!).~()()U 

2 J.'ieis . •..•.•••....••••..... 1 :coo~ooo 800$000 2:400~000 4:800:)000 

llorteiro ...........•...... 2:400~000 1:200$000 3:G00$000 3:GOO~OOO 

Contínuos .•••..•••.•.•..•• .ooo.;ooo ·100,;000 1:200::;000 ij;S00$000 

. \d!.ntnistrador das Capata-
a:wo.;ooo 1:soo~ooo :;, WO.SOOJ 5>100'000 ZIUS ••• .• ••••· ••••·••• ·•• 

_\jnJante .................. 2:ooo.;ooo 1:000$000 3:000.0000 3:000:,'000 

1[) Fieis de nr;nnzem ......... 2:000~000 1 :ooo.<ooo 3:000:3000 31): 000~000 

;o 282 :200~000 

Capital Federal, 31 de outubro de 1SJ3.- Fe!is~cUo F,·circ. 
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I 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos etnpregados da 
Alfandega da cidade do Porto Alegre 

,.., .., 
o 
~ J::\rrnr ~(l ,, 

~ 

Ju_...r~er_'t'Jr.................. . . 

Chet'··:; dr~ sec·~ão ..•.......•. , . 

C~Jnr',•r"ntes .•..••.•.••.•..•.•. 

Pri:neir••S ~5:r!ripl1Il':lrio~ .••. , 

tO Sí'ci'!TldrJS dit.')S,,, , . , , , , , , , , . , 

.~ Tf'rcelros dito~ ....••..••....•. 

~ Q11:1d0s dif.<JS,,.,, .... ,,,,., .. 

(ilt1t'•l:-~--Jn·'•r ..••.•.•.•.•••••.•. 

-
"' " ; 

4 :8011~000 

4:0!0.00'• 

3;S'OJ8rlt')rt 

3:~•JO.j•J:JO 

~: j0.J.~()·Y) 

I :DO~l~(:(l!l 

1:3()(1.=::•:•0rJ 

3:3n0~0(J0 

::: ,'IVJ~r,r•;: 

2 I·~i,,:..: .....•........... , . • • . . . • • 1 :·',1\ ·.;•Kil 

Fio•) •.•..•.••.....••..••.•.. 

I 11Jl'tr·i!'•), ••• ,. • .. ,, .• ,,,., •• 

·~ r_::n11 • in·1 ns .••• 

3 F'Ít.:'.:~ rTn '11'Hl:'t7.8 \lo,,,,,. 

:z· ryr'~' ,,, 

';!l'J~f)l:l-1 

~: 'W$1F .. Jj 
, ,,, •. ,..1 

,S 
.., 
-
~ .., 
"' 

2:40o.;ooo 

2:0110'000 

I :SQ<J.~OOO 

1 : t,co.:ooo 
'"00'<)1)0 

~rn.<non 

iOO:I)ÜG 

1 :-;cr~-~~~o 

:s·,ns·1·c 

800'1•00 

f: 'J.'l(O~.J I 

s~~~~~onn 

I :0"'":');1) 

3•1·1:!Jr.H) 

1: '<011$1)0.1 

<! 
o 
:' <Õ 

::; 

"' "' " ,., 
" :·: ,.. 
o ,.. 

7:200'0<10 

G:ooo.~ooo 

5:<>00$000 

í>OO.-'•Ji10 

3:1'00:'00!• 

2: ·\OIJ.~OOO 

2:oo:JB001l 

:-,·nl)ll:.:n lO 

5~ j(IIJ~/)I)J r 
z: <OJ.;o:Jo 

Í: íQ(I~f)I_J(} 

2: 101)~1)1] J 

J:DH""''J 

1 :l)'l.}.~lll)') 

í :W·1.)QO:J 

12:o:.>o<ooo 

22:400~000 

HJ: 21111~000 

.1 ; : 000~000 

t•.J:200~0•l0 

I1\:00•I$•Jil0 

:-J:íVH)-!H)() 

'J:4oo~~):Jo 

2:.]0!)~,)!)!) 

2:1)')11,<1)1)0 

í :000.~111)0 

~ro cno 2:t~on.~o·JO tt:cr•Fi''OO 

~~··s~J~i 

Capit1l Federal, 31 de owtnbro r]n f~)3.- F'r•'i::;~.·lfa F,·drr:. 
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Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da 
Alfaudega do Rio Grande. no Estado do Rio Grande do Sul 

" ~ ~ o ·~ ,., c ~· " :> 
.., 

"' ., ., 
'-' ~ ~ ~ ~ ~ I~l!l'.!U:i~IIS "' 0: ~ "' E 

.., 
~ 

'-< 
.., .., .J 

" .., .., ;; 
" 

,.. 
" 2 2 ---- -----

j Tuspeetor .• ······· ·········· 4: 800'0'"1 2: 100~000 7:200~1),)0 7:200.~000 

2 Chefe:-; de secr:fí0 ············· 3:30~~000 t:7oll.~~oo :;:ooo;ooo 10:000$000 

;) Cortferent~~s ... ··············· 3:0011.~000 I :GOO~OOO 4: I)OO~'l'OD 21:01)1HIJI)I) 

41 Primoirr,s c>cri['l'lr"rios ...... 2: !)1)0.~00) 1: íOil<OOO \ :000.)000 !li:OOO.)IIOO 

4 :-::e!!nnrlos d1t0.;_, ••.••••••••• 2: \IJI)cQI)(; [ :2•lll'000 ~:GOO~OOO !I: 100.~0!)') 

ti Te reei i'OS ditr·,c..:,,,,,.,,,o,,,,, 1 ::V)\1.~·101• "71111~000 ;~:n•u).~r:no 12:0:10~1)111 

Q•lrtrt•"J:.; di!,··:;;. ............... [ :•)00.<0.10 :.1)11<1)1)11 t:;JI)()~t)(\(1 'J:f!())30)f) 

1;n~r.la-Jt1•'•1' .. .... ····· . ... :l:!lOO.«JOO 1 ::n•t:.:!qtJI) .-.:t~t): ·:~,i)()() 5:o·:·Jcl) >'I 

Aj11dantf~ ···················· ~: COO~(~OO [ :0011~1]:)0 !l:OOO;OOII 3:11•1 ,;noo 

Th.•sonrcit·, • •... .............. 3:200.;000 1 :mO.)OOO lt:800.3001l lt:'•l0'0 )<) 

2 l·~iei~ ...............••. ,., .•.. !:~OO.<(J•lO 71l113000 2:00<1~000 '!:()I)(J~f)(}) 

P•)d( iro ..................... ~:ooo . ..:ooo i ;1H)t!::;11(HI ~: ,y1'.' ;~"~}) ·~ :I'(''~ )i J ) 

2 Contiuu 1J:" ··················· 7CH$0ll0 300.5000 l :•11) J.'l<l10 2:0'J0:0i) I 

Atlmiui:.:tra,lor tl:l.s Capntnzin~ 2:100$000 I :2011$000 3:600~000 :l:<jQO~I]():) 

Fi·~ i~ de n r:~1:tZ~1:J • ........... 1:31):1$1101l 701),;1):)() 2:01J0 . .,001) 8:0•1:1.:'001) 
----41 [2-,;1).)~~1)1)1) 
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K 

Tabella do numero. classe e vencimentos dos empregados 
da Alfandega do Maranhão 

" ci 
;_,. c 

~ 

.., .., 
~ ~ I r::-.u•;::EL·O~ 

z '-< 

"' 
c. 

" ;::: ..l 

õ 
..., ..., 

" "' 
... 
o ... ----

In~pertor ..•.•..••.•.••.••... ·Í: '-00.<0011 :z:.wo;ooo i:200.~000 

2 Che!c~ dt> s:ec~::io .•..•.•..••. 3: 300:·fÜÜ 1 J 1 :7U0$')00 j:OJO:;'OIIO 

.. Con~'erentn:-;., . ............... 3:000~000 l:i',OO~OIIIl 4:GOO~Oil0 

5 Pri:_J•'ir.o~ t'"t'rÍJillll":l.!'ÍI)o;.:,,.,, 2:0-JO.~·Yú 1: jQ(I.~t !I)Ü í :OOrl:;:COO 

~··:..:.nH·J(,s i) ~tn~., •....•....•• ~: ;'lO.~·'((l 1:2•cn.;''00 3:Guu•;ooo 

-" Tt•rcelros d:tuo:;, ••.•••••..•.• 1: Jfl .I ~()UO ~UO>'O!IU 2:00tl~OO I 

' (~tw.rtl)s 1i:tos ••••••••.•.••••• l:OJ0.~00" tOO~U(JO l ::COO·OOO 

(-;.n:u·da-rn:•r .•••.••..••.••.•• :;,~o ·~1)1!0 1 :7(1:)~01)0 ~~: 00·);3000 

The-..•JI~n<r·J................. ~:: :::·JC1.~·•JOO 1 ;1~00.~0: 1') ·'I :SOO~OOO 

2 Fieis........................ 1 ::}L'.~O'ifl 'jt.!'~llHll 2:0QO.~t:OQ 

l'nrtei<·n, .................... ~:00fJ.;J;i)J l:J.:)<:~Q!JI) 3:00~~·'00 

•) i_'•)ntin:J•''·. .. .••.•..••.. ..•. 70'2·'0'' :_!1:1)-tJOO l:OOO~llQI: 

Fir>is •'t; ;E·.~aze:.~ ••.•....... 

7:200~000 

10:000~000 

23: 000.~000 

20:000$000 

21 : GIJO.iOOO 

10:000$)00 

12:000$11[11) 

5:'JCO.~OOO 

2: .00$•·00 

4 :S·JO~ ;(10 

i:OOO,.;OOJ 

2:000~1lJO 

3:uOO.~OOO 

8:000$000 

i í2:-;oosooo 
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L 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da 
Alfandega do Ceará 

~ ~ "' o '"' .., 
"' :: '-" i "' .., " c 

T. ;;; 
., ;,: "' E~ll·REioOS "' ~ 

::: " - ;: 

~ 
;::.: 
c "' "' " " 

_, -< ~ ~ o " ... 
~ ~ ;: 

Insp~ctor .... ............•.... 4:0:)0$000 2:000$000 6:000,000 G:OOO~OOil 

2 Chefes ele secção •......•...... 3:300~00J 1:700$000 3:000,0~0 10:000~000 

i Conferentes .• ............... , 3:000ê000 1::)00.~000 4:300~000 18:000$000 

i Primeiros e;;;cripturarios •.. ... 2:C00$000 1:400$000 -i;OOJSOOO 16:000~000 

G :--:e!!unrlos d1tl)~ .• .•.••.••...•.• 2:000$000 1 :0~0$00~ 3:000;3000 1x:000.3'>01J 

·' Terceiros tlito~ .......•........ 1:000$000 800~·100 1:800$1)00 H:-100~000 

' ~~ll::tl'tos (litos ....•. •....•...•. 800$000 400~000 1 :200.<000 0;G00:70JO 

t1ua:·da~nlt.ll' ..•...•..•...••••.. 3:300$000 1:õ00$000 5:000~000 5:onosooo 

ThC"soureiro ..•..•.•..•. .•.•.•. 3:200$000 1:il00.3000 4: 800-3·100 4:800$000 

2 l:;'icis ..• .........•...•...•....• 1:300SOOO i00$000 2:000~000 4:000~000 

1 1::-orteiro .......•.•. ..•••••.••. 1:GOO.~OO W0$000 2:500$000 2:300~000 

2 Continnns ............•.•...••. 600$000 300$nOO 0008000 1 :~00~000 

.\ll:!linistraJnr àa~ Capatazias. 2:400$000 1:200$000 3:500.-)000 3: llOo.;o:;o 

v Fieis de Ql'lljftz(-'·lJ, . .••••• ••••• 1:300$000 700$000 2:000.<000 G:OOil.~OOO 
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Tabella do numero, classe e vencimento:> dos empregados das 
Alfandegas de M:'tceió e Manáos 

-----~----~~--

1 Iusr•:•·t ,,.,. "···[···· •.•• 

2 Ch~~r"es rj,, <.-:•>::1f •••.••••• 

2 ('orlt'•~l'''lt~ ~..; ..•••••• , ••••••.••. 

2 Prir1.e:r.1~ ~..;,:!'ip!nr:-. ri·)S ..•• 

;') ~€'3'Un•k·~ ·lit•;:;, •••..••.••••.. 

T~rc•~iro-;; ·lit•)S, ..••...•.....•. 

6 (}uart•lS ditos, ................ . 

(~tt~\rd,l-I;J•'•r ••••••••••••.•••.•• 

TJtii!S0CC.~i ~·o),, 0 , , , • 0 ,, 0 0 0 , , , 0 • 

2 Fi~~:" ............ . 

Pnrt..-.irn , ••.•••.•..••••••.••.. 

2 C•)uti.ntto::~ .••••••••••..••••••.. 

" ..., 
)'; 

5 
~ 

.j;I)I)I).;I)IIJI 

:~:30')~1}111 

c.:ooo~oo 'I 
2:ron ·oJon 

2: u•JO.; Qo I:J 

1 :200.30:,[1 

('00$0<101 

3' ~~i)(j~l)j )I I 

2:!;1>n.:· (11: 

i: :111 ·:;/ Jf)~' 

f ;t_ () lt0•:1' 

GIJ0$1111" 

2: ~Jlt),~l).: 

1 ::;;: I I~: i. I 

~ 

~-..., 
v 

"' ..., 

" 

2:'''.)'1$r)J0 

·;,J ],..'•)'):) 

: ~ •• ~4)-~i)l}) 

1: ítlfl-;:IJ:;l) 

1: }l :;•':f!} 

tj•)O~I)f)l) 

l•J03<j;'O 

1: 7· r;~.J.H) 

: ~ I)• 1 ~~ f) I 

7 )'1~/)!!1) 

.,-1,)$•)1)0 

.}) i~()·)(l 

:;2·:0.~·1:'0 

•,) I~·;· I J 

s 
5 - "' 2 ~ ~ 

~ 
~ ..., ., ,. " ~ .., 

,.; - f-o 

e e ---- -----

1}:00t)$fHI I 1;;000$000 

j;0011~0U J 10:000.;0<)0 

í :.-ooJ.<•Jú-1 .J:o)i);)$•!00 

4:001J~I)OII ":OJO..:uno 

3:11<)0.~(1 Jl) t··:O•Jo.:ooo 

J :':'00~1J,)t) JO: -onsooo 

l : 201J.SOOO 7:200$0ll0 

~:000.~000 5:fl00~()r)0 

4:1100'000 *: rm: ;snoo 

:2: CQ.0$000 ·Í :IJ!J/1~-)()1) 

2: 50í>.;nrJO 2:G00{000 

~'l•O.<OO•l i:"IIO.)t)!lQ 

3:r)OII~ :'.)1) ;~:··,rll)~t)I)O 

I: \:.t)·\~'Jr)ll t:-<rJO~OOO 

. ..:"i:/i)l)_,(ll)(J 
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N 

Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados das 
Alfandegas da Parabyba, Espirito Santo, Santa Catharina, 
Uruguayana, Paranaguá e Corumbá 

o ;:; .., 
!: o '~ ., c ., .., 

" 
,_, . 

u ·~. 
,, ., 

"' "' :g~ 5~ o Y; 

~ "' F.:'\1fRE{"';0S 

"' " ..o= ~:j "' ;; o. _, ., r, 

o <: ;..:.:.: ::-- u 
o 2 .... 

1 Jnspector ...................... ~ :000$000 2:000$000 G:OOO~OOO j ·,: 000~1)00 

n Pnmeiro~ esc ri ptnt'arios ••...• 2:100~01)0 1:100$000 3:200~000 1~1:200~00:1 

~ ~egnndos ·litl).. o. ............. I: iOO~OOO 800;'000 2:400-;QOO 19: 2110$001) 

'fhe..:;onreir.) ..• _ .•....•.••••.•• 2:GOOBOOO 1: 100~000 4:000$000 -í:OOO.~O 111 

l~iel .•...•...•....•..••..•......• 1: íOO~OOO 800~000 2:2no;ooo 2:200$1)00 

Portei r•) ,. C:ll'torario •..•.••.•. 1:600$1!00 000.<0110 2::iOO~OOU 2::,on~ooo 

Continnn .•••.•.•.••••.•••••.••• rlt)0$000 2>0$000 ,"''Í(\~000 ,:40,~000 

1 Atb.inistr.:ulor de Capahzias .•. 1:800.~000 i :000$·100 2:~00~000 2:800~\100 

1 Fiel de ar::mze:n .•...•...••.•• ,. 1 :ooo,ono 600~000 1 :1>00~000 1 :GOJ$000 
----

21 :-~.~::~íiVOj)!J 

Capital Fe<lerai, 31 t]e outubro c1e 1S!3.- Feli.,0c~:o Ft·ei,·'?. 
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o 
Tabella do numero, classe e v.encimentos dos empregados das 

Alfandegas de Aracajú. Rio Grande do porte e Penedo 

" "" 
..: g 

,_., 5 ::; ;.r 
~ c ::: .., .., 

" ~ ~ 
"-

~ I::'IIf'flEiiO<.: ;) ·- "-

~ 
_., 

~ 
ii .J 

~. 

"' :., ;:: -
c "' "' " 

o 8 "' 

lnspector ...................... 3:200~UOJ 1:600$000 4:800$000 4:800~001) 

5 Primeiro~ e~cripturarios .•.... 2:000~000 i:OOO~OOO 3:000$000 1:\:000~1)00 

7 Se~ll!11lns 1litos .... ....•....... 1:301).>000 700$000 2:000$000 1\ :000~000 

'fhe~otlt'Piro •• ......•.......... 2:·'!00.:11011 1:200~000 3:600~000 3:\011~1100 

Fiel. .......................... 1:200$000 G<J0$1100 r:soo~ooo 1:800.~000 

Portei:·oi e cnrtornrio ......... 1:400$000 ~oosooo 2:200$000 2:200$000 

Contin11n . ..•.................. ·1'0.<000 210.<0011 i20$000 720$000 
----

:17 ·12: 1~0.<000 
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p 

Tabella do numero. classe e vencimentos dos empregados da 
Delegacia Fiscal em S. Paulo 

o 
., -< 
~ "' 

'"' 
c ,.., 

~~ 
., 

o ~ ~ 

" ... < 
.., 

t::::1 
~ " ~ :::rll 

E11P:::tEGOS 
~ "' c.!:' =~ 

:;; f; ~8 '"' ~ 
'"' " .., ~ o 

~ o 2 ... 

1 Delegndo ...................... 1:000$000 2:000.3000 
I 

6:COO~OCO o:ooo~ooo 

2 Primeiros escriptur~rios . ..... 3:200$000 1:300$000 4:800~000 U:ü00$000 

2 Segundos ditos .............. ,. 2:400$000 1:200$000 3:000$000 7:200$000 

2 Te1ceiro~ ditns •........•...... i:U00:-'000 SOO:;.ilOO 2:4000,:000 4 :800.~000 

2 Quartos tlitos .... ............. t:200~011J ()1)1)~001) 1:800$000 3:000~000 

1 Thesoureiro . ................... 3:600~0~J 1 :soo~r:oo j:-íon;-;:noJ I ;,:;,OOi)OOO 

1 Fiel ........................... 1:GOO;-l000 ~00~000 2:400::0001 2:400.;:003 

1 Cartora.riu ..•.......•...... ... 1:000~01]0 800~000 2:400~000 2:400/iOOO 

1 [>ol'tC"iro .•. •••••.••.••••••••.•. 1 :C00$000 800:000 2:400;5001) 2:40J8001) 

2 Continuas .............. , •. , ... soo,;:ooo 403$000 1:200~000 2>100~000 

1.-, 46:2UO,<OIIil 

Capital F Jderal, 31 ele outubro de 1893.- Fclisbc!lo Frei;·e. 
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o 
Tabella do numero, cla!!!se e vencimentos dos empregados 

da Delegacia Fiscal em Minas Geraes 

--------------------------------

f)(']~·:~:nrln •••••••••••••••••• : 
. . i 

Primeiro es:.ctllthtrarw •••• 

:;-:., . .::ln'lot 1litq ..•••.••.•. ••· 
! 

1 

-r.·rc.•i;·(l <lit11 ••••••••••.••• 

~ ')110 rt .. , dit•> •..•••••••••.••. 

ITII<"<"ut·eit·o ••••••••••••••• 

! l'nrteÍl'•) e c:u·t~~r·ario •..•. , 

:cnnt:nnn ••••••••••••.••••. 

~I I 
I 
I 

3:000~00(11 

3.o:;o.sooo 1 

I 
~,noo~ono I 
I: 200<· IQ') I 

.~, o~n:ooo I 

.,;0.10:-·!001 

I : 30L1.~000 i 
-on;"0'11

1 

I .. ,'J 

2:000$000 ">:000~000 

1:000$0001 ·í:GOO.o/)Oú 

1: 000.<000 . 3: 000~000 

I ;00$000 I :800,000 

~110~000 1; õ•cO.~OOO 

1: ~o l~oou .; : soo2oo 1 

5:000~000 

-i:uOO~OOO 

3:000.3000 

1:.-~011$01)) 

3:00J~Q01) 

4:$00,00:! 

700~·j00 2 : Oüil~OJO 2: 000$000 

1, noo,ooo 

1 

__ 1_' '_'o_o_so_oo_ 

I 
2í: .:!O._t~OOO 
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R 

Tabella do numero, alasse e Tencimentos dos empregados 
da Delegacia Fiscal em Cuyabá 

o ~ ~ 

" " ... o ... <o < '-' < " < "'<:> ""' g < ~ "'"' 
.,., 

B)lPREGOS 1: "'" "~ "' "' .. ..... .. " ;:: ...... .. " ~ 
...,::~ <'-' 

o .... .. 
<:> o o .. .. 

t Deleg!ldo .................. 3:200$(100 1:600~ 4:800$000 4:800$000 

1 Primeir-o escriptura.rio ••• , 1:600$000 800~ 2:4008000 ~:t00$000 

f Segundo dito ............. 1:200$000 600$000 1:80Qf000 1:800$000 

t Terceiro dlto ............. 1:000$000 600$000 1:600$000 1:600$000 

f Thesoureiro ••••••••••••••• 2:100$000 i:lOOtOOO 3:200~000 3:200.50QO 

i Porteiro e cartorario •...• 1:000$000 600$000 1:600$000 1:600$000 

1 Continuo ..........••.••..• 700$0CO 300$000 1:000$000 1:000$000 

--
7 t6:400$000 

Capital Federal, 31 ole outubro de 1893.- Felisbe!lo H·eire. 

Poder Executivo 1893 49 
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s 
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados das 

Delegacias Fiscaes em Curityba, Therezina e Goyaz 

o .., 
< o 
o .. 
'" EMPREGOS "' ., .. 
"' " '" "' o 

1 D I g _, ~' 3".200~000 e e auo ..•••. , . ... ... •• . • • •• • . 

1 Primeiro e cripturario., •• .••• 1:300~000 

1 Segundo dito ••.•.••.•• ,.,,,,.. 1:200$000 

1 Thesoure:r~, .......... , , . • .. . . 2:400$000 

1 Porteiro e cartornrio ......... 1:000$000 

1 Continuo...................... iOO~OOO 

6 

o .. ,.., " O> <o 
< '"'"' " ~t:l r;: <:OI 
;:: ..,o. 
< ~:; 

"' 
~~ 

"' o .... 

1:600$000 4 :S()()$000 

700$000 . 2:000$000 

600l000 1:800$000 

1:200$000 3:600$000 

600$000 1:600$000 

300~000 1:000$000 

Capital Fe<lernl, 31 de outubro de 1803.-Feli.•bello p,·circ. 

.. 
" .. 
'-Ol .,., 
""' .. ..,.., 
<'-' ... 
o ... 

4:800~{)00 

2:000~000 

1:800$000 

3:600$000 

1:600~000 

1:ooo,~ooo 

14:S00$0CO 
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T 

Tabella do pessoal e vencimentos da Companhia de Guardas e 
mais, empregados da Gua~da·moria da Alfandega do Rio de 
Janeiro. 

... .., 
o 
;:J 

" "' 
EMPREGOS 

Primeiro cornmnndnnte ••.••• 

Segundo dito •••••..•..••.••• 

G Sargentos •.•••.•.•••..••.••. 

180 Guardas., .................. . 

Primeiro patrão •.• , ..•.••.. 

7 ~egundos pn.trües .•••..•••••• 

Primeiro macllinista •....•••. 

3 Segundos ditos ............. . 

6 Foguistas ................... . 

iOO ~farinheiros, .••....• , •.•.••. 

30!i 

... .., 
o i< c ê ... 
o õ <IJ 

c .., 
----
2:0tl0$000 1:000$000 

1:600.)000 800$000 

1:26G$ilb6 633$~34 

1:040$000 520$000 

.., .., 
c c 
<o .., 
"'" "'"' ""' ~~ <=>O: .,o. ...... 
..,:>. ~:,) .... .. 
o o .. .. 

3:000$000 3:000$000 

2:400$000 2:·100SOOO 

1:900$000 11:400.3000 

1:560$000 2SO:SOO.;ooo 

2:040$000 2:010$000 

1:620$000 11:340$000 

2:900$000 2:900$000 

2:400$0ú0 7:200$000 

1:140$000 8:640~000 

850$000 85:000$000 

414:720$000 

Os primeiro e sel(undos l'atrões, os primeiro e seg•mdos machinistas, fo
guistas e marinheiros v encerao a dia ria correspondente ao vencimento annual 
acima indicado. 

Capital Federal, 31 de outubro de 18~3.- Felisbellu Frei,·e. 



u 
Tab~ ·, do numero, classe e vencimentos da Força dos Guardas das Alfandegas dos Estados 

:] 
!'Õl 

C~~L\1.\.:"\DAZ\Tr:s SAUGE:-.õTO~ GUARDAS 

A.LFANDEG.\0, ~ -:-1 '~-~ ~]- o '~! i~ 
0 

'ª] 5~ I TOTAL 

1 -~~~~~ ~ I ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~o ~ ~~ ~ ~ - ~~ ~~ o~ Õ 00 ~d õ 

1
---:-,-:---:---~ .. ,_ I ,. ~ 

Santos.......... ':I O i5 2 OOO,êOOOj!:OO:l O,J, :l:O il.-.0:1:; t ,·oo.:::uoo SOO~.OOc 2:100$000 1:1,00~000 6002000 2::'00~10• 182:600~000 ~. 
13.tllin, ..... 

1
' :;·.05í i'jO,~UOUI .·D:·OIJ, :;:•tO<Ii0 IOil:I:<OOu cOihoiliO 1:50f•~ptJU ~O·:i;OOO ;.·,o~OO:• 1:20~00U u\1:400:$000 t:r 

Pemamlnt•lu . . c> :,O 6'1 i COO~OOO iü.,Q<Jd c: ·.ot ;<: 011 1 000~000 ~00.-000 1::.W.•I 00 oOO~OOO '150;<000 i:250i;IJOO GQ;.\00;!000 o 
l'nril . .' ... : . . . . 

1 
' I· íl 1 ~0 1)-:000 ~ ··~r 1JO S: ·.ro,·t:OO 1 \\JO ·1'00 ~,Oi!~Ol'O 1:õtí0$0.Jil 80:1~000 4:,0,000 i:~511."0•JO 55:\J~O;)OCO >tt 

Rt•J hr:HI·.e .•. ·1 c ,o í 1 üOO.<:üOI • 11·''·0 ~:,;, ,11111. ~OO.~Il\'0 ;:,o .. u.;u t:~.>IJ,OUO 750.;000 ·\00~000 1:150~01KI 50:7.,o::;ooo g 
l:rusu" Y~"·'... . . " '~·' P 1 liOO~ouo · :·0 o. <· ~:c .il.< .,;,) ~.:o~o ·" :.:.o.<co•l 1 :2~.1J..üoo ;·,osooo ldlU~IJ\lll 1: 151.-ooo G·i:. oo.-;;,oo t>1 
1\Iaranh:\., ..... .. I ' 1> 21 1 (iüU~OOO I)() l.l}IJ s:c:.l :-<'011 'U0~0J0 l:õO.;cou 1:2.'•0. 000 750$000 400i'OOil 1: !.'JO~Oll" z·,:• •\~01)0 == 
Ceará............ "1:. 18 1 üOO~uOrl ,;·.1·«100 :!:::•u.-uoo soo:~COI 4.>u ooo 1:~-.o~ooo 750:';<00 4oo,ooo 1:150~001· 22:ooo;;uoo ~ 
Porto Al<>:cTe.... c cO 23 1 'oo~ooo ,·:;o,.on, :! .:iG 1 cu' ~ o-ooo l:cü~O<:O 1 :~:.o:'ü0 1 7GO.~ooo 400~000 1: t50.~uoo 27'7'•0;,'000 l:'l 
Man:\os .......... lt !li lG S00$000 I.',G:OOO 1:·, o~ oo sno.-ooo 4;o~oo., 1::!·,o ouo 7:,o~ooo 400~oou 1:15u~_oou 1'>00~000 g 
1\Iaceiú ........... I I 1'1 11\ SOt~vGO ,;:.o~llüO 1:1 1 .. 1> O 1-00~000 430$00•; 1:~50•COJ 7 oeooo 40Qtt:OO 1:1::0~000 18:o00~000 ..., 
Parahyua ....... I ~·~ 13 1-00itOO~ ~t:,o.-oo,l t:1:;<•:;coo . .. .. .. ... .. .. .. . • .. .. .. .. .... eoo~ooo 400:;ooo t:ooo~o~ u i3:2:s~ooo !< 
s.~nta t.'<tLI .. •,·u::·. : 12 t3 SC0$000 .... ,o ooo 1:~:wooo .... .. .. .. • .. .. .... .... .. .. . . ílOO~ooo ~oo~o i:000$000 i3:2:.o~ooo o 
,\racnJú........ 1011 soo,:o~o ":.o,.o,o t::t.;o,,oco .......... .......... .......... 60<'~000 40~00 1:0->o~ooo 11:2.0$000 
Parnah.\1,...... I !O ll fOO~OOO •í50~0.U 1:~.';0~000 ............................. , \JOOf(\00 400$000 1:000.~00. 11:250.$000 
Corumbá....... . 1 !4 1> IDO 000 "5U~t;OU 1 :~511.~001... ........ . ... .. .... .... ...... GOOfOOO "Olii!UOú 1:010>'000 i ;.~5<•$000 
Paranngn:i... .. 1 tO li 800 000 450 .. '0. 00 1:~.'5.11.~1100.. ..... ... ..... .. ... ..... ..... 600~ 400$000 1:00. 0;5000 it:2 ,Q~OOO 
Rio G1·. d: ~·,ri 8 U :000~000 t,:,;,:()l.;, 1:2.0$000 .......... .......... .......... 1)00~~9~ 100~000 i 000,.:000 9:2.0$000 
Pene~o.......... I 8 9 fOO~OOOI 4> .. ;>.>011 1:2 :~.<00. ,......... .......... .......... t:OO:tOCO '•00>:000 1:tJo~0~01'0 0:250;i;OOO 
Espirao ::c,nt'... 8 !l soo,oool :,;;u.sooo 1:~50:70011 ............................ ,. tiOO:ifOOO 400$000 t:OOv$000 v::c:,u:;;ooo 

1'51 : 600:i(l00 

Capitnl Fedem!, 31-,de outubro de i303.- Folis~ello Freire. 
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DECRETO N. 1583 -DE 31 DE OUTUBRO DE 1893 

Abre o ereditl) supplementar de 600:000$ á verba- Exercicioa lindos - do 

Ministerio da Fazenda, no corrente exercieio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos (lo Brazil: 
Considerando que o Congresso Nacional encerrou as suas 

sessões sem ter podido ultimar a concessãn dos diversos creditos 
que lhe foram solicitados para fazer face a despezas imprescin
díveis a cargo do Ministerio da Fazenda, no exercício de 1893, 
visto serem insufHcientes os creditos votados para as respectivas 
verbas; 

E usando da autorisação que foi conferida ao Poder Executivo 
pelo decreto legislativo n. 36 de 26 de j;•neiro de 181}2, visto 
achar-se comprehendida parte da despez', P'lra a qual é ab·1rto o 
presente credito no art. 1° n. 3, qnanto aos pagamentos de que 
trata o art. 18da lei n. 3018 de5 de novembro de 1880, e parte 
nos fins da tabella annexa ao referido decreto n. 36: 

Resolve abrir, no,; termosexpoglos, o credito supplementar de 
600:000$, dPstinndo a occorrer às despezas com a verba- E.xer
cicios findos - n. 33 da lei de orçamento n. 126 B de 21 de no
vembro de 1892, sendo esta providenria opportunamente sub
mettida á a.ppr·ovaçiio clo Congresso Naci01nl, nos termos do 
art. 4° da lei n. 589 de 9 de set·mbro ele 18.)0. 

O Ministro (le Estado dos Negados da ~·;1zenda as>im o fa,'a 
executar. 

Capital Federal, 31 do outubro de 1893, 5" da Republic.t. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Felisbello Freire. 

DECRETO N. 1584 - DE 31 DE OUTtJBRO DE 1893 

Crea um regimento de cavallaria de guardas nacionaes na eomarea do Bom 
Successo, no Estado de Minas Geraes. 

O Vice-Presidenteda Republica dos E'ta•hs l!nh1os do Hr:~zil 
decreta: 

Artigo unico. Fica crea.do na comat'ca do Bom Succe~so no 
Estado de Minas Geraes, um regimento de cavallaria de gua~das 
nacionaes, com qu11tro esquadrões e a. designa.ção de M•, o qual 
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será organisMo com os gunrdas qualificados nos districtos da 
mesma comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Cctpital Federal, 31 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO P.!<~IXOTO. 

Fernando Lobo • 

DECfETO N. 1585- DE 31 DE OUTUBRO DE 1893 

Crca u:n regiuiento ci~J ca.val.la.ria de guard:o.s nacionaes na comarca de Sant:l 

Cruz do Rio Pardo, n·' Estado do~. Paulo, 

O Vice- Presidente da Republira dos Estados l:nidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica crea,lo na comarca de Santa Cruz do Ri(\ 
Pardo, no Estado de S. Paulo, um regimento de cavallaria, com 
quatro esquadrões e a designação de 85°, que se organisará com 
os guardas qualificados nos districtos da comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893, 5° da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1"1wndo Lobo. 

DECRETO N. 158G- DE 31 ll" OIJTUIJIW DE 1893 

Craa. um regimenta de cavallaria. de guardas nacionaes n3. comarca tlo Tl•!umpho, 

no Estado tle Pernambuco 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do ilrazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Triumpho, no Estado 
de Pet·nambuco, um regimento de cavallaria, com quatro esqua. 
drões e a designação de 15°, que será orgauisado com os guardas 
qualificados na mesma comarca ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 
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DECRETO N. 1587- DE 31 DE OUTUBRO D'E 1893 

Crea mais um batalhão de infantaria. de guardas nncionaes na. comarca de Qui• 
xer:imobim, no Es!ado do Cear i• 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca. de Quixeramobim, no 
Estado do Ceara, mais um bn.hlhão de infant:tria, com qnatro 
comp:mhias e a desi~na.ção de 133•, que se or~:tnisara cüm os 
gual'das naciona \S qualificados no município de Boa Viagem, da 
mesma comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLOitiANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1588- DE 31 DE OUTUBR.O DE 1893 

Crea mais quatro batalhões de infa.ntari.- de guardas nacionaes na comarot~ da 
Maranguape, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Esta•los Unidos do Brazil 
ducreta: 

Artigo unico. Ficam creados na comarca de Marangnape, no 
Estado do Cea!'it, mab quatro batalhões de inf<tntaria de guardas 
nacionaes do serviço activo, com quatro companhias eada um e 
as designaçõea de 127°, 128°, 129• e l3ú•, Oil quaes se!'ão organi
sados, o primeiro e segundo no município dl3 Pacatuba e os 
outr~s no de Redempção; revogadas as disposições em con~ 
trarw. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1589- DE 31 DE OUTUBRO DE 1893 

Cre~t mttis dons batalhões de inranto.ria do Serviço activo de guardas ntteionttes 

na comarca de Benjamin Constant, no Estado do Ceará 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi! 
decreta: 

Artige unico. Ficam creados na comarca de Benjamin Con
stant, no Estado do Ceara, mais dous batdlhões de inf:mtaria do 
serviço acti v o~· de guardas nacionaes, com quatro companhias 
cada um e as e:;ignações de 125·• e 126•, os quaes set·ão organi
sados, o prime ro no município de Jagual'ibe-mil'im o o segundo 
no do H.iacho· de Sangue; revogadas as disposições em con
trario. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PBIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1590- DE 31 DE OUTUBRO DE 1893 

Crea mais um b.'\talhão da reserva de guardas nacionMs na com,.rca de Ass,.ré, 
no Est:>do do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. I<'ica creado na comarca de Assaré, no E~tado do 
Ceara, mais um batalhãn de guard"s nacionaes do serviço da 
reserva, cor.1 quatro companhias e a designação de .Jü•, o qual 
será organisado no município de Sant'Anna do Brejo Grande; 
revogadali as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

VLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 1591 -DE 31 DE OUTUBRO DE 1893 

Crea mais dous batalhões de infantaria de guardas nacionaes na comarca do 
Icó, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creados na comarca de lcó, no Estado do 
Ceará, mais dous batalhões de infantaria, com quatro companhias 
cada um o a:> designações de 123• e 124•, que se organisarão com 
os guardas qualitica,dos no município do Pereiro, da mesma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1592 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1893 

Crea um batalhão de reserva de guardas nacionaes na comarca de Labrea, no 
Estado do Amazonas. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Labrea, no Estado 
do Amazonas, um batalhão da reserva, com quatro companhias 
e a designação de 8•, que se organisará com os guardas nacionaes 
qualificados na mesma comarca ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO . 

Jiernando Lobo. 
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DECRETO N. 1593- DE 31 DI~ OUTUBRO DE 1893 

Cre1 Ulll bat::tlhã=J ela. resernt Ja gu'1r(}:l.s na.chn:l.IJS n1. comarca dl) Parintil~s. 

no Estado do .\.nHl.zonas. 

O Vice-Presidente da l~ap•tu!ic,t do~ Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artig-o unico, Fica Cl'<.Jado na conmrc::t de P.trintins, no Estado 
do Amazonas, um batalhii.o da re~el'va, com quatro companhias 
e a 1lesignação de 7°, quo se ot·gani~at•á com os gmwdas nacionaes 
qualilic:t,los na mesm 1 coma!'ln; rerog<tdas as dispo~it,'õe:; em 
contrario. 

Capital Federal1 31 de outubro de 189:~, 5° da Rerqblip[t, 

FLORIANO PElXOTO, 

Fernando Lobo, 

DECRETO N. 1593 A - DH 31 DE OUTUBRO DE 1893 

Prov1danci~ sobre pagamento de despezas da Assi~tencia de .\lionados eiYi• 
ctuadas em iSVi c 18!12, 

o Vice-Presi,lente da Repuulica ;los Estados Unidos d•J Br·azil, 
considet'ando que o Congre.;;so Nacion;ll encerron suas sessões 
sem ter podido ultimar a concessão de um credito que chegara a 
serapprovado na Camar,t do~ Deputatlos, Sl)!icitatlo em men:;:;gem 
de 26 de maio do corrente anuo, p.u·a pagamento 1le contas ja 
proce5S<lllas de despez ts realis 1das no Hospício Nacion:t L e nas 
colonhts da .. \ssisteucia i\iet.!ico-Leg•\1 de Alienado;;, durante os 
annos •le 1891 e 1892, époc.t em fJ!lll a instituiçiio ainda se achava 
em pet·ioJo de organi:;aç;i.o como rep:wtiçiio publimt, e ainda, que 
tal pagamento não pürle :>cr adiado por mais tempo, à vista das 
reclamações dos intet•essados: 

Resolve abrir, sob sua re:;ponsctuilidade, o C!'etlito extraordi
nario de 58:204$726, destinado ao iwlicado fim, sendo esta, pro
videncia suumettida opportunameute á approvaçiio do Congresso 
Nacional. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

.Fernando Lobo, 
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DECRETO N. 1594- DE 4 DE NOVEMBRO DE 1893 

Abre ao l\Iinisterio das H.elaç<Jes Exteriores o ct·edito supplementar de 

110:000$ para as despezas das rubricas- Ajurlas de custo- e- Exkaordina· 
rias no eJÇterior-, no exercicio de 1893. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
autorisado pelo decreto n. 36 de 26 do janeiro de 1892 e tendo 
observado o que dispõe o art. 35 do decreto n. 1166 de 17 de 
dezembro de 18\:12, resolve abrir ao Ministerio das Relações Ex
teriol'es o credito supplementar de 110:000$, ao cambio de 27 
llinheiros e~terlinos por mil réis, para serem applicado» as 
rubl'icas- Ajudas de custo- 80:000$GUU- e -Extraordinarios no 
exterior-30:000$, do orçamento do exercício de 1893. 

O Ministro de Estado das Relações Exteriores. o faça executar. 
Capital Federal, 4 de novembro de 1893, 5" da Republica, 

FLORIANO PEIXOTO, 

Cassiano do Nascimento. 

Sr. Vice-Presidente- .A 4a rubrica do orçamento deste Minis
teria tem apenas um saldo de 3:750$, como se vê da demons
tração junta, sob n. 1, quantia insutflciente pal'a o pagamento 
da ajuda de custo do Sr. José Augusto Ferreira da Costa, ulti
mamente nomeado enviado extraoi'Liinario e ministro pleni
potenciario em S. Petershurgo, e de outras a que darão lagar 
nomeações e remoções que teem de ser feitas no Corpo Diplomatico 
e que talvez sejam necessarias no Consular até ao rtm do corrente 
anuo. 

O saldo existente na 5a rubrica é de 1:136$296, consideradas 
as despezas ctrectuadas e aquellas para as quaes já lm ordens, e 
que tamlJem se verifica da resvectiva demonstração, sob n. 2. 
Não estando ainda pagos os telegi'<'WlllHlS que f'ora111 expeLlidos 
este anno para o exteriot', cuja importanci<t não é conhecida por 
não terem sido apresentadas as respectivas contas, e havendo 
p1•ovavelmente necessidade de se expedirem e receberem muitos 
outros, assim como de se fazm·em despezai eventuaes, na época 
anormal que atravessamos, é indíspensavel reforçar a ve1·ba 
respectiva de modo que este Ministerio não se veja em emba
raços partt providenciar sobre assumpto de ordem superior. 

Nestas condições, torna-se urgente a abertura do cre1lito sup
plemeotat' 1le 110:000$ para as despezas das refe!'idas rubri
cas, sendo 80:000$ para a verba- Ajudas de custo, e 30:000$000 
para a - Extraordinarias no exterior ; e como o Tribunal de 
Contas, ouvido a tal respeito de accordo com o decreto n. 1166 de 
17 de dezembro de 18gz, 8 de parecer que o dito credito póde 
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ser legalmente aberto, submetto á vossa assignatura o incluso 
decreto, que providencia nesse sentido. 

Capital Federal, 3 de novembro de 1893.- Cassiano do Nas
cimento. 

Demonstração das despezas da 4• rubrica - Ajudas de custo
no exercicio de 1893 

Abril 3 Ao bacharel 1\rthur Teixeira de 1\!it
cedo, consul get•al de 1" classe em 
disponibilidadtl, para it· à Europa 
ngnardar ordens •lo Governo...... 3:000$000 

» » Aos filhos do finado enviado extr.wr-
dinat·io c ministro plenipotenciario 
Fmncisco Xa der da Costa Aguiar 
de Andrada, par<>. regt·essarem ao 
Brazil • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 7: 500$000 

Maio 24 Ao bacharel Elentcrio Fmzão Muniz 
Varella, pela nomeação de 2° secre-
tario da Legaçito na Bolivia....... 3:750$000 

» » Ao Dr. Graccho dP Sa Valle, pela pro-
moçiio de 1° secretario da Legação 
do Mexico....... ... . . . . . .. . . . .. . . 3:000$000 

Junho 10 Ao bacharel Antonio Nun<~s Gomes Pe-
reim, pela nomenção de 2" secreta-
rio da Lcgnçiío em l\lontovidéo..... 3:750$000 

:. » Ao bacharel Cypriano Fenelon Gue-
des Alcuforado Juniot', pela remoção 
da Legnção em Montevidéo para a 
em Buenos-Ayr•·s........... ... • . • 2:500$000 

» 21 Ao lJ'Icharel Haul Frnnklin Reydncr 
do Amaral, pela nomeação de 2o se
cretario da Lega~ão em Buenos-
Ayres............................ 3:750$000 

Julho Ao capitão Joaquim Ferraz do Rego, 
consul get·al de 2 .. classe, pela re-
moção de Valparaiso para Genebra. 5:000$000 

» " Ao Dr. Pedro de Cnstro Pereira Sodré, 
consul geral de 2a classe, pela re
moção de Genebra para Valpa-
raiso............................. 5:000$000 

Agosto Ao bacharel Francisco Duarte Coelho 
Badar·ó, pela nomençii.o de enviado 
extraor·dinnrío e rninistr·o plenipo-
tenci:lrio junto á Santa Sé......... 22:500$000 

» 2 Ao IK1charel Alfredo Sergio Teixeir;t 
de 1\lace•lo, enviado extraordinario 
e ministro plenipotenciario em dis
poniiJilidade, para regressar ao Bra-
zil. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7: 500$000 
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Ago11to 31 Ao bacharel Francisco Regis de Oli
veira, enviado extraordinario e mi
nistroplenipotenciario, pela remoção 
de S. Petersburgo para Roma.... 15:000$000 

Outubro 19 Ao lmc:w.rel Alfredo de Moraes Gomes 
Ferreira, ex-1° secretario da Lega-
ção, para regressar ao Brazil... . . • 1 :500$000 

"' 25 Ao Dr. Pedro de Castro Pereira Sodré, 
consul geral em Valparaiso, como 
complemento da que anteriormente 
recebera......................... 2:500$000 

86:250$000 
Credito................. 90:000$000 

Reserva................ 3:750$000 

4• Secção da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
I de novembr·o de 1893.- O director·, Luiz Leopoldo Fernandes 
Pinheiro. - Confere, Gregorio Pecegueiro do Amaral. - Con
forme, F. Pinheiro. 

Demonstração das despezas da 5a rubrica- Extraordinarias 
no exterior -, no exercicio de 1893 . . 

Despezas effectuadas e determinadas : 
Grntiflcações aos inspectores de Consulados Carlos 

Augusto tio Forton Bousquet, Olympío Adolpho 
1le Souza Pitanga e Bento Jo,;é Lamenha. 
Lins .....•...•.....•..................•........ 

D<·spezas de viagem do inspector de Consulados 
Carlos Augusto de Forton Bousquet e ajuda de 
cu~to ao dito Bento José Lamenha Lins ....•.... 

Telegrammas expediuos pelas Legações e Consula-
dos na Europ<t e America ............... o .... .. 

Imprensa, Legações em Pariz, Londres, ltalia, Bel-
gica e Bnenos-Ayres ..•...•...••.........•..... 

Gratificação a Carlos GirnJot por serviços presta-
dos na Legação em Londres .. o ................ . 

Soccorros e passagens a hrazileiros desvalidos, conce
u"dos por diver:;os Consulaaos .. o. o •.......... o. 

Moveis e enca,lernação ua conespondencia e outras 
despezas tia Leg-ação no Paraguay .....•....• o ... 

Cornpm de li nos, remes,;a de um caixote e cúpias 
tle mappas, feitaH om Mtdt·itl. o .... o o. o o .. o o •. o. 

Mwlança do Consulatlo em odessao o •.... o .... o ...• 
1\ lngneis das casas das Legações em Vienna e Mon

teviuéo, dirigidas por encarregado de negocios •• 

19:784$942 

4:000$000 

9:535$107 

19:621$331 

1:048$889 

711$154 

251$555 

136$334 
1:30~:164 

1:198$584 
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Indemnisaçãoaos banqueirosGuit & c.a, proveniente 
de prote5tos de saques, etc ..•••..•....•..•.•••.• 

.Commissão ao5 agentes financeiros .•............•. 

Ct··~llito •....•.•.•.....• 

H.eserva ....•...•....... 

444$444 
2:000$000 

58:8638704 
60: 000.'1'000 

l: 136$296 

4~ Secção da Secretaria· de Estado das RelaçÕ"S Exterio:-es 
1 de novembro de 18U3. -O director, Luiz Leopoldo Fernandes 
Pinhci1·o.-Confere, G1·egorio Peccyuei1·v do .ll.maral.-Conforme, 
F. Pinheiro. 

<A:!'I:A:F d'cAi''"' 

DECRETO N. 1591 A - DE 4 DE NOYE)!BRO DE 1893 

Cnnce;Je (ts f:tmiiins das prn.r:a:..: d1! prct do FJ:t~rcitiJ, dn. Artnaia! da Guard:t 
Nncinn·1l1 dos Corpns de Polici:-t, e de outr.1:-. corporaçües militarmente orga
nisndas, qne fallecerern em C·') rrhatt~ IJll l")tr. con<..:CI]liCncia. de ferimentos nelle 
recebidos, n. percepç-ão do soldo crnl·~spondeute ao posto respectivo. 

O \'ice-Presidente dft Rcpub!ica 1.los Estados Unidos do Brazil, 
considel':mdo que é de todn .iustiça rsten1!er its fnmi lias das praçns 
de pret !lo Exet·cito, tia Arm:nla, da Guarda Nacional, dos Corpos 
de Policia e de outras COI'J·Drações militarmente organiEadas, as 
vantugens de que pela legblação em vigor gosam a::; familias dos 
officiaes das duas primeiras tbs citadas classes, decreta : 

Art. 1.• As famílias das'prnçasde pret do Exetcito, da Armada, 
da Guarda Nacional, dos Corpos de Policia e de outms corpo
rações militarmente org:misadas, que fallecerem em combate 
ou em consequencift de ferimento ou desastre occorrido na 
defesa 1la Republica e de seu govrmw legalmente constituido, 
terão direito á percepção <lo soldo conespon1lente ao re.;pectivo 
posto deode a data do seu fallecimento. sem prejuízo do mon
tepio que lhes competir. 

Paragrapho unico. Terão direito fi. taes vantagens as pessoas 
indicadas no art. :lo da lei de 6 de novembro de 1827, observan
do-se, quanto ao processo de habilitaçiio. ns disposições que 
actualmonto regulam o abono do meio soldo aos herdoirtlS dos 
officiaes do Exercito e da Armada. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 4 de novembro de 1893, 5° dft Republicro, 

FLORIA2'10 PEIXOTO. 

Firmino UwtJes. 

Fernando Lobo. 
Antonio .En,•os G. (J,lv<io. 



AGTOS DO PODER EXECUTIVO 783 

DECRETO N. 1594 B-DE 6 DE NOVEMBRO DE 1893 

Equip:u·a aos do Exercito, os o!liciaes da Guarda Nacional, dos Corpos de 
Policitt, e de outra~ corporações militarmente organis:tdas, quanto ao bene· 
fiei o do meio soldo, segundo a lei de ü de nowmbro de 1827. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
Considerando: 
que o proce<limento dos cidadãos que, embora extranhos ás 

classes militares tln, Nação, empunham armas em defe~a da Repn
blica e do seu governo legal, constitue relevante serviço á Patrin; 

quo semelhante prova de patriotismo revela a mais exach\ 
comprehensão do dever cívico; 

que a esse dever corresponde da pnrte do poder publico a 
obrigação de tornar efftcaz a protecção collectiva da Nação ás 
peosoas a quem os a Iludidos cidadãos ~ervem de amparo; 

Decreta: 
Art. l. • O beneficio do meio soldo, estabelecido pela lei de li 

de novembro de 1827, tica extensivo ás viuvas, filhos menore,; 
de 21 annos, filh;ts solteiras e mães dos otflciaes da Guarda Na
cional, dos Corpo:> de Policia, e de outras corporações militar
mente organisadas, que fallecerem em acção defendendo a 
H.epublica e o seu governo legal, ou vierem a falleccr em 
cousequeocia de ferimento ou desastre occorrido em tal serviço. 

Art. 2. o Ficam revoga•1r.s as disposições em contrario. 
Capital Federal, G de novembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Antonio Eneas G. Galvão. 

D"EClUnO N. l5<J4 C- DB 7 m: NOVEMBRO m: 18\J:l 

Concede its prnrns de pret da Gnardn. Nncional, dos Corpos de Policin. e de 
oUtras corporaçi)es militarmente orgnnis~ulas, que se inutilisarem na defesa 
<las instituições constitucionaes, reforma. com o soldo por inteiro e autorisc< 

o recolhimento das meRmn.s praças no A8ylo ele InvaHclos dn. Patria. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll: 
Considerando r1ne ao poder publico cumpre amparar a sorte 

llaqnellcs que so invalidam na defesa da Republica c do governo 
legalmente constituído, da honra. e integridade nacionaes, decreta: 

Art. I.• As pmças de pret da Guarda Naciomfl, dos Corpos de 
Policia e de outras corporações militarmente organisadas, que se 
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inutilis:trem e~ consequencia deferimento ou desastra occorrido 
na defesa da honra, da integridade e do governo legal da Repu
blica, terão direito á reforma com o soldo por inteiro, conforme 
a legislação em vigor no Exercito. 

Art. 2.• os officiaes e praças de pret das mencionadas corpo
rações que, em consequencia das preditas causas, não pmlerem 
obter os meios de subsi stencin, serão admittidos no Asylo de 
Invalhlos rht Pntt·ia, de accor·do com as instrucções de 21 de abril 
de 1867. 

Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 7 de novembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Antonio Eneas G. Galvtio. 

DECRETO N. 1595 - DE 10 DE NOVEMBRO DE 1893 

Cre:t mais um batalhão de infantaria de guardas nacionaes na comarca de 

Carne ti, no Estado do Pari. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
docreta : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Cametá, no Estado do 
Pará, mais um batalhão de infantarh do serviço activo, com 
quatro companhias e a designação de 95•, o qual sera organisado 
com os guardas qualificados no 7• districto dn _mesma comarca; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, lO de novembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1596 - DE 10 JlE NOVEMRRO DE 1893 

Abre nm credito extraordinario de 100:000$000 ao ! 1\Iinisterio das Relações 
Exteriores para a continuação e regresso da 1\lissão á China. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Tendo solicitado do Congresso Nacional, em mensagem tle 23 de 

junho do corrente anno, um credito de 50:000$, afim de que não 
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faltassem os meios indispens!l.veis á representação e volta da 
Missão à. China ; 

E considerando fJ.Ue o mesmo Congresso encenou as suas ses
sões sem ter po,lido ultimar a conces5ão do referido credito, in
dispensavel por não ser conveniente faz8r voltar a supradita 
missão, exactamente quando ella vae encetar os seus traiJc~lhos, 
retardado:: por circunstancias de força maiot· ; 

Considerando mais que o credito solicitado se tornou insntn
ciente á vista da quantia j:i. despendida, constante da demon,tr·a
ção junta e do tempo necessaria ptwa ella tt'atar· de conseg·uir os 
seus fins : 

Resolve abrir, sob sua responsabilidade, o credito cxtraordi
nario de 100:000$, ao cambio de 27 dinheiros por 1$000, pnm a 
continuação e regresso da Missão á China e outras despezas (t 

elln. relativas, sendo esta providencia opportnnamente suhmet
tida á approvação do Congresso Nacional, nos termos do ar·t. 4" 
da lei n. 589 de 9 de setembro de 1850. 

O Ministro de Estado das R~laçõBs Exterior·cs assim o litça 
execut:tr. 

Capital Federal, 10 de novembro de IR93, 5' da RepuLlica. 

FLOIUANO PBIXOTO. 

Cassiano do ]líascimento. 

Demonstração do credito extraordina.rio de 150:000$ aberto 
pelo decreto n. 1331 de 24 de março do corrente anno, para 
a Missão Especial na China. 

Despezas effectuadas e determinadas : 
Vencimentos dos membros da Missã(l, calculados 

até 31 de dezembro ....•.....••................ 
Ajudas de custo dos mesmos .••.................. 
Despezas de expediente, incluindo o salario do um 

interprete .•••..••.•....•...•..•.••.••.•..••. 

nredito .........•..... 

Reserva .•.......•.... 

45:126$399 
73:700$000 

2:500$000 

121 : 32G$299 
150:000$000 

28:ô73$60l 

4a Secção da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
lO de novembro de 1893.- O director de secção, Lui:; Leopoldo 
Fernandes Pinheiro. 

Poder EJCecutivo 1893 
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DEC~ETO N. 1597 - DB 14 DE NOVEMBRO DE 1893 

Declara em esta,Jo de sitio nt•l 30 do mez corrente o Estado de l'ernmnbuco. 

O Vice- Presidente da Repnblic1- dos EBtados Unidos do Brazil: 
Attendendo a quo a grrtve commoção intestina, f]Ue deter

minou a actunl suspensão 1lns !':Jr:mtins constitucionnes do Dis
tricto Federnl e em a lgnns Estados 1lo Sul tl:t lt·•publica, se ma
nifesta igualmente no ue Pernambuco, rc;;ol v e, nos termos do 
art. 80 da Constituiçlo, estender úquclla parte do territorio da 
União o estado de sitio declnrarlo pelo dec1·eto n. 15ii de 28 de 
outubro ultimo, desde a presente data até 30 do mez corrente. 

Capital Federal, 14 de novembro de 18\J3, 5° da Rcpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernaado Lobo. 

~.:f'\:AAP 

DECRETO N. l'í\JS -DE 18 DE NOVE)IBRO DE 1893 

O Vice-Preshlente ela Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, 
em observancia do di~posto rwart. 2", §~ 2° e 3·', da lei n. 191 B, 
ele 30 de setemuro proximo findo, tluereta: 

Art. 1. o A Secretnria da Justiça e Negocios Interiores com
prehendera quatro directorias g-eraes: d,t Justiça, do Interior, 
da lnstrucção e de Contabilidn,le, todas immediatamente subordi
nadas no ministro e subdivididas, c~ula uma, em duas secções, 
sob indicaçiio numcrica ordinal. 

Art. 2. 0 A distribuiçiio do serviço pelas tres primeiras tlirecto
rias continuará a ser regida pelo llocreto n. liGO de 6 do de;,:em
bro de 1892, com as alterações constantes elo presente dec!'eto. 

Art. 3.• Catla uma dns secções da Directoria, Geral de Conta
bilidade occup[\r-se-ha, na parte que lhe disset• respeito, rios tl'a
balhos indicados no J.rt. 5", numoros li a VI, do citauo decreto, 
cabenelo-Jhes especialmente: 

§ 1. 0 A' I a secçiio, alem •los assumptos attinentes á Directoria. 
da Justiça, a escripturaçilo e expediente relativos ao montepio 
dos funccionarios do l\liubterio ria Justiça e Negocias Interiores, 
e o tombamento do,; proprios nacionaes ao sBrviço •lo dito Minis
teria, de que tratam os numcros VIl I e IX. do mencionado art. 5°; 

§ 2. • A' 2~ secção, os negocias concernentes ás Directorias 
do Interior e da lnstrucção, e mais o serviço esper.iticado nos 
numero~ I e Yll e a. cw>ript11l'ilç:io 1las vorl,as que intet·csonrcm, 
em geral, it» quatro dit·edorh1s. 

Art. 4." Ficará a cargo da l!irectcn·Lt tio Iut81'iot• o archivo 
da secretnria, com o respectivo pessoal. Al,-.m dos serviços que 
lhe sãc' proprios, co!npotirit ao archho passar as certí-
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dões de papeis findos, authenticadas pela directoria a que per
tencer o assumpto. 

Art. 5. o C a lJerá n, cada uma das directorias gcraes a publica
ção do respectivo expediente no Dia rio Official. 

Art. 6." O pessoal da secretaria, além •la reversão ao quadro 
respectivo de dons directores de secção tddiuos, continnarit a ser 
o nctual. 

Art. 7. • As primeiras vagas qne occorrerem na secretaria 
serão precnchid~ts pelos empregados addidos da respectivtt ca
tegoria; não se podendo fazer nomeação on promoção para a 
dita categorh emqunnto não for esgota•h a lista de addidos. 

Art. 8." Continua em vi.~or o regulamento •lado pelo decreto 
n. llfiO na parte em que não é alterado pelo pre~ente acto; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 18 de novembro de 1893, 5'' da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

<A:A:"':Po:f'\:l"d"d' 

DECRETO N. 1599- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1893 

~'.... 1>:-e, R oh a. respons:-tbillfla.Ue do Pre~idcnte da Rcpuhlica, u•n credito e\:tra'lr
din:trio na imp'lrtancia Ue 3ü:756~6f30 pn.ra. occOrrcr á d11speza. com o serviço 
Ue Jhc,_li~:tr:ão da. illn 1ninação desta Capital, c dá outr:ts pr1)videncins. 

O Vice-Presidente ela Republica dos Estado5 Unidos do Brazil: 
Considerando que, para acautelar importantes interesses do 

Estado, envolvidos no contracto para a illuminação desta Capital, 
torna-se necessario fazer quanto antes elfectiva a applicação do 
disposto no art. 2•, § 9•, do regul:unento que baixou com o decreto 
n. 9Gi de 8 de novembt•o de 1890, mandando, para isso, proceder 
a ex:uno na escr·iptuz·ação (h Societd Anonyme d11 GaJ de Rio ele 
Janei1·o, relativa aos annos anteriores, e habelitan~lo a Repartição 
Fisc,tl com os u:eios neces~arios para que de or;L em dcante esse 
exame sej'L regularmente feitn, de mo•lo a estar terminada na 
epoca apropriada a verificação dos respectivos balanços ; 

Consideran•Jo que o grande desenvolvimento que tem tido a 
redA da canalisação e o augmento de varios e indispensaveis ser
viços tornou insuiiiciente o pessoal technico encarregado da fis
calisação do contracto ; 

Considerando que o:> escassos vencimentos actualmente attri
huidos aos empregados subalternos da Repartição Fiscal não 
corre,;pondem aos serviços que elles devem prestar e sujeita-os, 
por· esse lado, a dilllcuhlarles de vida que embaraçam a boa ex
oonc;ão dos mesmos serviços, condição esta que o Governo da 
Uniiio deve poupar aos que o servem ; e 

Attendendo a qur>, em virtude da Mensagem que lhe fóra di
rigitht pelo Poder Executivo, o Congresso Nacional já havia co-
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gitado não lsó da organisação da Repartição Fiscal de modo a sa
tisf:~zer ás novas neces~idades tio serviço, como tambem ao au
gmento tle vencimentos daquelle~ fnnccional'ios publieo~. tendo, 
com esse lim, a Camara •lo,.; Deputa•lc·s eu yi:lllo ao Sena.lo pro
jecto de lei cuja votação não se terminou por f;:lta de tempo ; 

Attendendo a que esEe ang-mento ji1 era conceclido para o cor
rente semestre, e tmnbem a quo, no urç~1meilto votado para 18\J4, 
foi na competente verba incluida a quantia neccssaria par:t o 
augmcnto de pessoal e vr:ncimentos du accor•lo com o dito pro
jecto ; 

Resolve, sob sua responsabilicbd<J, mr.ndai' desde jit ex
ecutai-a na parte que se relere á lnspeetori:t Geral de Illmninaçiío 
e segundo as razões acim:t cxpo~t:ts, pa1'a o qnc rlecrota: 

Artigo uni co. Fica aberto ao I\Iinistrwio rio~ i'\egocios da Indn;;
tria, Viação e Obms Publicrrs um credito eüraor•linnJ'io n :t 
impo!'Laucia de trinta e sr.'is contos setecentos cincocnta e 
seis mil SE'bcento~ e ses,.;cnta e seis réi~ (:lti:75iiSGiiG,) sendo: 
2."i:OOU$ uestinados ao p:~g"mcnto do pn~sn:1l <lxtr:tnnmcral'io 
que for encarregado do exame ôct escriptnra.;iio rh 8ocietd A11o
nyme riu Ga:; de Rio de Janeiro,, li :i36$lili6 de~ ti nado;; ao pa
gamento, nos mezes Lle novembro e <l•'zembro do ·~on·ontc' mwo, 
dos vencimentos elos cwpre;;ados •la ln6pcctoria Geral tb Lln
minação, de accorrlo com a tahella que com este b lix:t as~ign ula 
pelo Ministro dos Negocio:; •h I!l(\ustl'ia, Viação e obras l'uUicas, 
que assim o faça executar. 

Capital Federal, 18 de novembro <h ! 803, !í" tia ~tepublic:t. 

FLO!lL\NO PEIX•JTO. 

Jo,7o FeliJl]Je i'crcim. 

Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da 
Inspectoria Geral de !Iluminação, a que se refere o decreto 
n. 1599 desta data. 

i Inspcctor geral •..•••.•••.•.. 
i .l.judante .••..•.••...••••.•.•. 
i 'uh-aju•lanto ....•....•.••.•.. 
1 CnnductJr ..•................. 
1 :~ontar1or .•. .................... 
i ..:.ccret'11·i1> . .................... . 

i i)~~~~:~~~~~:::::·.·.::.-::::::::: 
1:1>nttn11c1 . •.•.•••••.•••.••..• 
<\~!'\'ente .......••.•.•..• .•... 

\"ENCJit.fE~tO A:\~C.\L 

0:400;:1100 
4:soo$ono 
4:000.;000 
3:~0 J>'O>JO 
3:200$000 
:1:000$000 
2: íOO·OÜO 
~: W0.)4l')d 

3:1100;!'000 
~:41)0~000 
2;00ii~UúO 
1 ;()00''100 
i:üOOi'íiOO 
i :5ooSooo 
1 :::011.<·)0(1 
J::,oo~ .oo 

4,\i:! S IOP 
:~l)o .•o;. 

TOTAL 

10;000~000 
7:~00~000 
G:000$0\10 
4:~0· $000 
-l: Oll~O:JO 
~::·00$000 
:J: nOO~IJ(lO 

~7 : • OL·$ JOO 
1 :·l'lf·:ôi)(ll) 

vJc, ~oo 
9ü0~l·OIJI 
1\00.·< JO 

--~------------------~--------~----------~--------
Capital Federal, 18 de novembro do W93.-Jorlo felippe Pereira. 

~~ 
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DECRETO N. 1600- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1893 

Abn· n.o Ministcdo dos !\egocios da Industrin, Vb.ç1io e Obras Publicas um 
crcdit> snpphucnt~t· na import:tncin. de 930:G31$332 para occorrer no p:tg:t
l!lento dq exrt~so;; • 1lc dt~speza~ com o servi1;o f.'orr~ia Utwa~. 

O \'ice- Presi1lenle da Ropnblica dos E:;ta1los Unidos do Braz i!: 
Consi•lerilndo que o CoPgresso Nacional deixou de votar por 

f<tlta de tempo o cre•lito pt3<iido por MetBagem de 18 de agosto 
<lo corrente mmo par<t occorree ao pagamento de despezas com 
divorsosserviç•.':l entre osqnaes se acha o sorviço postal da União; e 

Attenrlendo :t que varias despezas de imprescinrlivel necessida1\e 
já fot·am e continuam a ser realisadas ató ao tim do corrente ex•Jr
cicio; 

Csaudo da Lcnld~1d'3 conce<lid.t pelo nrt. 10 da lei n. 126 B, de 
21 de novembro de lt\92, qne mandaapplicar no corrente exercício 
a tabelln. annoxa. ao decreto n. 36 de 26 de janeiro do mesmo 
anno, na parto relativa ao Ministerio dos Negocios da Industria, 
Yiação e Obras Publicas: 

Resolve abl'ie ao Ministerio dos Negocios da Indnstrill, Viação 
e Obras Publicas um credito supplement:w rla quantia de nove
centos e trinta contos, seiscentos trinta e um mil, trezentos e 
se~senta e dous réis (930:631$362), destinado aoccorrer ao excesso 
de despezas com o :;ervko Correio Geral, sendo para pes~oal 
185:631$362 c para. material 745:000$000. 

o il1inistm •le E:>lado dos NegrJcio,; da lllllustria, Viação e 
OIJI'm; Publicas as~im o far;a. executar. 

C;1pital Feder::!, 18 de novembro de 1893,5° d<t Republica. 

FLOmANO PEIXOTO • 

. Joao Felippe Pereira. 

DECRET·') N. 1601 - DE 18 DE NOYEMBRO DE 1893 

R eorganis:t a Gu:trda X acionai da comarca de Yassourns, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
decreta: 

Artigo unico. A Guarda Nacional da comarca de Vassouras, 
no Estado do Itio de Janniro, compor-se-ha de um commando 
snperior organisado com os actuaes 25o b:Jta1hão de infantaria e 
12° da reserva, reduzidos a quatro companhias cada um, do 12° 
regimento th' eavallaria, com quatro esquadrões, e de mais tres 
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batalhões de infantaria, com quatro companhias cada um e as 
designações de 64•, 65" e 66", e um dito da reserva com igual nu
mero de companhias e a designação de 34•; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 18 de novembro do 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. lGOl A- DE 18 DE NOYE~In!W DE 18\J3 

D:.i non\ orgnnis:t{'âo A Gut'1.r1la :'\acion~l rla. comarca (1~ ltitpetiningn. n0 E='tn.do 
ele B. Pauln. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. A Guarda Nacional da comarca de Itapotininga, 
no Esta! lo de S. Paulo, se compor:\ dos actuaes 45•, 4G) e 47° 
batalhões de infantarirt do servir;o activo, d<L 20• e 21° secr;õcs da 
reserva, elevadas a batalhão sob a designação de 100", todos com 
quatro companhias cada um, e de um regimento tle cavallaria, 
com igual numero de esquadrões e a designação de 86•, os quaes 
se organisarão com os guardas qualilbados nos districtos da 
mesm<L comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 18 de novembro de l8\J3, 5" da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

FernaHdo Lobo. 

DECRETO N. 1()02- DB 2\) DE NOVE~lBRO DE 1803 

l'rorngn. a.v; 2:) de dezembro proximo vindouro o c~tado de sitio <leclttra.do 
pelos dE"cretos n. 1J77 dP. 28 ele ontubt·n fiwlo e n. 1597 de 1i rio novembro 

corl'ellt~. 

o Yice-Prcsiclente dn, Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
Considerando qu'3 subsistem os funrlamentos dos decretos 

n. 1577 de 28 de outubro findo e n. 1597 de 14 do corrente mez, 
resolve, nos termos do art. RO da Constituição, prorogar até 2!l 
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de dezembro proximo vindouro o est11do de sitio declarado pelos 
citados decretos para o Districto Ferleral e Estados de Pernam
buco, Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná, Santa Ccttharina e Rio 
Grande do Sul. 

Capital Ferleral, 29 de novembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 1603- DE 4 DE DEZEMBRO DE 1893 

Alt~rn. o trnç;ado já n.pprovndo do. primeirn. secção dn. Ef'.trnda 1le Ferro 

Central Alagoana attÍ :i cirlade rle "· Miguel, a partir da ciuarle de At:\lap. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
nos termos da autorisação constante do decreto legislativo 
n. 192, de 2 de outubro findo, resolve alterar o traçado já ap
provado da primeira secção da Estrada de Ferro Central Ala
goana até á cir1ade de S. Miguel, a partir da cidade de Atalaya ; 
mantido, porém, de S. Miguel em deat1te o traçado da concessão 
de 8 de novembro de 1890, de accordo com o plano geral de 
viação. 

O Engenheiro João Felippe Pereira, l\linistro de Estado dos 
Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 4 de dezembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jorto Felirrpe Pe1·cira. 

DECRETO N. 1604- DE 4 DE DEZEMBRO DE 1893 

Appro,•a a reforma dos estatutos da Socied:\rle Anonymn Cooperntiva illilitar 

do Brazi\. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil, 
attendendo ao que requereu a. Sociedade Anonyma Cooperativa. 
Militar do Brazil, devidamente representada, resolve :a.ppro-var 
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a. r<!forma dos seus estatutos, rle accordo com as a:Iterações que 
,com 1 ste baixam.·é qlfe ti:.ram votadas pt>la assembléa. geral dos 
accio11i~L<t< em 5 de junh<> ultimo, menos a autori;:ação para 
applil'a t' o fundo 1le rrserva á amortisação das proprias ací,'Õe~. 

O J\Iinistro de E~tado •los Negocias da Industria, Viar:ão e Obras 
Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 4 de dezembro de 1893, 5·' da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jo,io Felippe Pereira. 

ALTERA<;'<JES DOS ESTATUTOS DA SOCIF.DADE ANONYMA COOPERATIVA 
MILITAR DO BRA.ZIL, A QUE SE REFERE O DECRETO N. 1604 DE 
4 DE DEZE~IBRO DE IR93 

s (j' rio art. 2°- :-;ubstitua-se pelo St>guinte: Os que. tendo ad
f]Uiri·1o ací,'ÕI'S de accordo com os paragraphos antecedentoo, 
dt>ixai·rm o Jog-ar ou serviço que motivou sua admissão. 

§ 2'' do art. 3"-Supprima-se na parte que diz - adeantar di
nheit·os aos socios, a juros modicos. 

Art. 12-Redija·se do seguinte modo:- Perderão a qualidade 
de accionistas os que forem condemnados pelos Tribunaes mili
tarrs ou civis por crimes olfensivoo á sua propria honra. 

Art. 13 - Supprima·se. 
Art. IG - Supprima-se. 
Art. 17 - Supprima-se. 
Art. IR - Supprima-se. 
AI't.. :!fi- Supprima-se a parte-A <'.a.ixa de emprestimos será 

tamh.'m inRt.allada ao mesmo tempo, etc.-, até final. 
Ar~ .. :!(l. S ·ja assim reíligitlo : 
Os I ucrns liquido~ serão r<>pal'tidos 1lo seguinte morlo : 
I o, 4:> "f. para o~ soei o" acc:ionistas e benemeritos, na proporç-ão 

ult;; <tc,;í'íes p,)s<uldas ou tia ~omma atleantada ; 
~''. 23 a 30 "/o P•J.ra. os accioni~tas compradores repartidamente 

nn. raziío das suas compras, de>:preza•la-; as fracções de mil réis ; 
3'', 10 a 15 "/o para o fundo de reserva; 
4'', 5 "/o para premio aos empregados, segundo determinar a. 

directoria e para. con~tituir a caixa de pensões em beneficio dos 
mesmos ; 

5", ;; a 10 °/0 para bonificação aos compradores não accio
nista~. rep:trt.i<lamente na razão de suas compras, desprezadas 
ta.mb1,m as fracções de mil réis. 

Art. 45- Diga-se - tres membros - em vez 1le sete; o mesmo 
em relaç,ão aos :::upplentes. 

Art. 51.1, 1 o periocto - Supprima-se. 
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Accrescente-se onde convier : 
Art.. Não serão pagos os diviilendos dns acções possuídas 

por quem não estiver nas condições exigidas para ser accionista. 
Accrescente-se nas disposições transitorias : 
Art. Os accionistas que tiverem adquirido acções como em

pregados da companhia coutinuarão a p08Suil-as. 

DECRETO N. 1605- DE 8 DE DEZEMRRO DE 1893 

Altera o plano tle uniformes parn. os corpos medico e phnrmnceutico do 

I~xercito 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve alterar o plano de uniformes que baixou com o decreto 
n. 694 de 28 de agosto de 1890, na parte relativa aos corpos 
medico e pharmaceutico do Exercito e determina que seja elle 
observado pela fúrma seguinte : 

Art. I. • Os officiaes superiores e subalternos <los corpos me
dico e pharmaceutico do Exercito usarão, em pequeno uniforme, 
de sobrecasaca de panno azul ferrete, de golla deitada e duas 
ordens de botões, igual á adoptada para os corpos docentes das 
Escolas Militares, porém sem passadeiras e com o distinctivo do 
corpo liordado a ouro, colloca<lo na manga, tres centímetros aci
ma das divisas, e de collet.e do mesmo panno da sobrecasaca, ou 
de brim branco, simples ou de traspasse, com uma ou dua~ordens 
de botões, iguaes aos adoptados actualmente. 

Art. 2. • No serviço interno da secretaria, hespitaes ou quar
teis lhes :;;erá permittido o uso de <1olman. como o actual, de 
panno ou flanella azul ferrete ou <le brim branco, porém sem 
alamareg nem platinas. abotoado por uma só or1lem de oito bo
tões, ten<lo nas extremidades da golla, que sera em pé c <la mes
ma fazenda, o distinctivo do corpo, de metal branco. 

O l\[r.rechal Antonio Enéas Gustavo Galvão assim tenha en
tendido e o f<~ça executar. 

Capital Federal, 8 de dezembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Encas G. Galvlfo. 
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DECRETO N. 1606 - DE 13 DE DEZIDfBRO DE 1893 

}t(>org-:~nis::1 n ~ommanrlo s.up~ril)r rh tinn.r•l:'l. Nttcionnl da comn.rca. do 
l\{nf!'y das Cruze~, n•l Est'l•lo de S, l'aulo~ 

O Vice-Pre;;idente da Repub!ic;t dos Eqtados Unidos do BrazU 
rPsol ve decretar : 

Art. 1.0 O commando superior da nuardrt Nacional•la comarca 
1le Mogy das Cruzes, no Estado de S. Paulo, se comporá do actual 
12' batalhão de infa.ntaria, reduzido a quatro companhias, d<1 4" 
see~;,fío do :~erviço da reserva, elevada a categoria de batalhilo, 
com quatro companhias e a degignaqfí.o de 101°, e de mais um 
batalhão de infantaria, com igual numero de companhias e a 
de;:igna1;ãode 196", e um regimento de cavallaria, com quatl'o 
~~quadrõrs e a designação de 87". 

Art. 2.• Os referid(ls corpos serão organisados : 
O 12' batalhão de infantaria, no 1listricto de Mogy das Cruzes; 
O 19Ci', no de S. José tle Parahytinga; 
O I'ÜI" da resf,rva e o 87" regimento de cn,vallaria, nos men

~i"nados municípios. 
Art. 3." Revogam-se as 1Hspo~iç-ões em contrario. 
Capital Federal, 13 de dezembro de 1803, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassimw 110 .Yascime~zto, 

DECRETO N. 1607- DE 13 DE DEZE:>IBRO DE 1893 

H.eor,.;:tnis'l a Gtnrd.'t Xaeicm~l d:l f'0·11arc1. de Pnulo AtTonsa n/} H~t&flo das 
Alagll:ts. 

O Vice-Presidente da Republica <'os Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica reorganisaàa a Guarda Nacional da comarca 
ne Paulo Affonso, no gstado das Alagôas, a qual se comporá dos 
batalhões 1le infantaria ns. 29 e 30, do 8' e 10• da reserva, re
duzidos a quatro companhias cada. um, jà creados, e de mais um 
regimento de cavallaria, com igual numero de esqual.l.rões e a 
designação de 16°, que se organisará com os guarda,; qualificados 
nvs districto~ da mesma comarca ; revogadas as dispo,;ições em 
contrario. 

Capital Federal, 13 de dezembro de 1893, 5• da Rcpublica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

('assiano do ·.vascimento. 
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DECRETO N. 1608- DE 15 DE DEZEMBRO DE 1893 

i\tlia. ns eleições de deputn.dos e son~dores ao Congt•esso Nacional. 

O Vice-l'residente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
U,:anrlo da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Con

stituição Fedet•al; 
Considerando que subsistem as razões de ordem publica que 

determinaram a expedição do decreto n. 1754 de 20 de outubro 
ultimo, adiando as eleições de deputados e senadores ao Congresso 
Nacional para o dia 30 do corrente mcz ; 

Decreta: 
Art. 1.• Ficam novam·:mte adiadas para o dia I de março pro

ximo futuro as eleições em todos os gstndos e no Dhtricto l:<'ederal 
para os cargos de deputados e senadores fe,leracs. 

Art. 2.° Kovogam-se as disposiçÕ3S om contrario. 
Capital Federal, 15 de dezembro de 1893, 5° da ltepublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 1600 -DE 15 DE DEZEliiBRO DE 1893 

Revogn o decreto n. i'-65 de i3 de outubro de i893. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Uni·los do Brazil, 
Considerando : 
Que é inhcrente á soberania nacional o direito de não per

mittir no territorio em que ella se exerce a permanencia de 
extrangeiros cuja presença se demonstre perigosa á ordem e 
segurança publica, e que este inconcusso principio tem sido mais 
de uma vez consagrado pelos mais eievados tribunaes da 
Republica; 

Que no exercício de tal direito são observada.'> a~ razoaveis 
restricc,:ões impostas pelos sentimentos de humanidade e justiça 
para com os extrangeiras e de deferencia para com os represen
tantes dos respectivos governos ; 

Decreta: 
Fica revogado o decreto n. 1566, de 13 •le outubro de 1893 

que regulou a. entrada de extrangeiros no territorio nacional e 
sua expulsão durante o estaJo de sitio. 

Capital Federal, 15 de dezembro 1le 18!13, 5o da Republica. 

FLORIANO P!!IXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 
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DECRETO N. 1609 B(*) -DE 16 .DE DEZEMBRO DE 1893 

;\ hrf' !\•I \IiniStet·h cl:t ll"a.z~·n·-1 ·1t n-1 corrrmte ~xercicio. urn credito cxtr:tordm::t

ri•> ele :z:,no~ par:-t oc~orl'lot' :111 p.'l.~~~'ll''IJll) d1• \'enr:Ílnento:;; :1.0 1° e 2o :-ttljun
t·1~ do lll'o~cnrac1 r)r d:t l~•'}JUhli1~·t ~~ s. rlicit:~d·,:· d11 lH~t!'icto Federat. 

O Vice-Presidente lla Republica dos Estudos l:ni•1os do Brazil, 
usaHdn 1\a autnrisação confi·ricb. no :1rt. 8" do tlecreto 1egi~la
tivo n. 173 B, de 111 de setembrc do cor:·ente anno. resulve abrir 
ao Mini~terio da Fazenda, no actual ex<·rcicio, o éredito extra
ordinario da quantia de 2:800$ para pagame~to de vencimentos 
ao l • e 2" adjuntos do proem·rvl•H' da ltepublic'a e solicitador do 
Di;;tricto Fe•1eral. 

O Ministr') e Secrr.tario dos :\rgocio3 ti :c F:tzrnLla assim tenha 
entendido e o faça f~xecutur. 

Capital Felleral, 16 de dezembro de 1803, 5" da Repuhlic:t. 

FLORIANO Pr~lX!)TO. 

Fclisucllo Freire. 

DECRETO N. Hl!O - DE 18 DE DEZF.\!TIRO DE 1893 

}{eqr.~nnis'l o c''')llH:ndo snp"t·hr de gnanb~ n.'l. ·~on1.e;; tla Cr)~n:trcrt de .:\Inr:1-

~··dgy, nn ~·:-:..hrl, <h,o;; .\b•·ti:r~. 

O Viee-Pre~idrnte tln R<·nnblica •lo;; E~bdos r·uidos olo Brazil 
resoh·e decrf'tu r : 

Artigo uuico. Fica reot'g-ani<ado o commanclo snprrior de 
gmtrda:< nacion:tes da ce>m:•J·ca ele Ma.mgog-y, no l·:stado das Ala
gl>as, o qual se cotnpor:'t. do ll'' c :m' hata1hüe.; de infil!ltaria do 
serviço a.etivo, elo 12" d" •1a rc~"l'Y<t. }• organisatlo~. l'Pdnzidos :t 
quatro comvanhias cad:t um, 1· do 5ü" •1e iu!hntari<t e 15" regi
mento de cavallaria, ora ct·c·:u!os, aquelle ta!llbem com quatro 
comp:cnhias e e~te com igual numero de esquadrões. ol'c;anisados 
nos districtos da referida comtrca; rev<Jgadas as di~pusic;ões em 
contrario. 

Capital Federal, 18 de dezembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

C(lsstano do ~Va<cimento. 

(.) Com o n. F·O) .\ não h()'l":e [leto. 
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DECRETO N. 1611 -DE 18 DE DEZEI\tnRO DE 1893 

Ahre no ~Hnist~rio ,}:)s ~·:eg·}Cios d:t Indnslri:l, Vhrão e Obras Publlcn-s, ~;oh a 

re~pons:tbilidnUe du Yice-Presi•1cntc dn ltepuhlica, um credito extraordinario 

<le 1.274: 1:Jü,32:'·0 para nccc.rrer. ao p~gamcuto Ua scrdc.:1S a cargo drt. Com

p:lnhia Ri•J f[.~ Janriro Cit!}Jmpto<:e;;zcnts llur~ntc o 21 sn:nestre do C•>rrente 

anno. 

O Vice-Pre~itlcnte tla Republica dos Estados Unidos do Brnzil: 
Considerando que, por falta de tempo, deixou o Congresso Na

cional de conceder o credito pedido por 1\!ensagem de 20 de julho 
proximo findo, para occorrer ás •le,:peza::: com os se1•viços de 
bgoto a cargo da. Cl>lllpa.nhia. Rio de Jan<Ji1·o City I'"lll"o~:ellunts e 
com o augmento de vencimentos do pessoal da re<pectiva Repar
tição Fiscal, durante o 2" semestre do corrente auno : e 

Attenden•lo que o serviço 1le que ~e trata, por sun. natureza 
ina•lia~el e imprescinrl.ivel, carece de :<er provido do~ meios ne
ces:;arios para :ma manutenção: 

Resolve abrir, sob sua l'esponsabili•lade, ao Mini~terio dos 
Negocio~ da Indu:-;tria, Viação e Obra~ Publicas, excluiUa a parte 
relativa ao all)!.'mento de vencimentos acima. referido, nrn credito 
extraordinario da quantia de 1.274: l5ii$·250 tle:>tinado a occorrer 
ao pagam"nto •los ~crviços de esgoto da cidade executado~ pela 
Companhia Rio rlc J,meiro City lmprooe.aents, durante o 2·• se
mestre do corrente anno. 

O Ministro tle Estado dos Negocies dn. lndustria, Viação e Obras 
Publicas assim o façct executar. 

Capital Federal, 18 de dezembro lle 189.3, 5o da Republica. 

FLOIUANO PEIXOTO • 

Jor!o Felippe Perei1·a. 

DECRETO N. 1612- DE 19 DE DEZEMBRO DE 1893 

Abre no ?t!inistel'io dos Negocias da Iotlustria, Viação e Obras Publicas, sob a 

responsabilidade do Vice-Presidente da Itepublica, u:n credito ue J50:000$000 
á verba-Telegrnphos-do corrente exercicio. 

O Vice-Presitlente da Republica ,los Estadus Unidos tlo Brazil: 
Consideran•lo que as condições anormaes por que actualmente 

passa o paiz teem forçado a entrega á Western J: Brasilian Tele
graph Company da maior parte do serviço telegraphico, que em 
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circumstancias normacs ;<eria executado pela Repartição Geral 
dos Telegraphos ; 

Considerando que, como com:equrncia deste facto. tem o Go
verno Federal de pagar á refc·ri:!a companhia a expedição do 
telegrammas de origPm oflicial ; e 

Attendendo que tt verha corre~pondente não offerece ma.rgem 
para despeza extraorclinaria como a de que ~e. trata. e mab á 
sub~tituição do materhtl que tem ;-;ido c está sendo empregado na 
construcção de linhas extraonlinarias: 

Resolve abfir ao MiFJistcrio dos Negocios da lnrlnstria, Virrção 
e Obras Publ cas, "ob f'Ufl. rrsponsabilidade, um credito extra
ordinario d quantia •'e cento e cincoentn contos de réis 
(150:000.~) para occorrer no presente exercício cem contos de 
réis (100:000$) ao pagamento do que for devido it Westem ,{: Hra
silian 1'elegrC1ph Company por servi(,'o lle transmi5são de tele
grammaslofficiaes, e cincoenta contos do réis (50:0005) para a 
compra de material destinado a ~u!Jst.ituir o empregado e por 
empregar em construcção de linhas telegraphicas utraor
dinarias_ 

O Ministro de Estudo dos Negocias da Industria, Viaç-ão e 
Obras Publicas assim o faç-a executar_ 

Capital Feúoral, Hl de d<>zemhro de 1893, 5• d11 Repuhlica. 

FLORI.\NO PEIXOTO. 

Jo,ío Felippé J>eJ·eim. 

DECRETO N. 1613- ]IF. 19 DE DEZE)IR!W DE 1893 

"\ utori:.:a n trnnsfercncia, p:nn a Cn111p~nhi:t tle Estrnd:1~ de F~rro ti~) ~orte 

do Brazil, dns concessííf's rel:ltin1.':: :.'l~ estradas Uo !(~rro de Tn~nan(lart; 

:i B:\rra c Aracnj1'1 a Simi'i.o Di:ls. 

O Vice-Presidmte da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
a.ttendendo ao que requereu a Companhia de Estradas de Ferro 
do Norte do Brazil, resolve nutorisar a transferencia, para a 
mesma companhia, das concc;c~,-;u; relativas ás estradas rle ferro 
<le Tamanflaró á Barra c Aracnjú a Sim;"to Dias. rias quaes é 
ces~ionaria a Empreza de Obras Publica; no Br·azil em virtude 
do r1ecreto n _ 640 A, de :n ,le outuuro de 1891, ficando a refe
rida companhia subrogada em todo,; os onus. direitos e van
tagens decorrentes rio mencionndo decreto, em relnçiio ús duas 
estradas supra citada~. 
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O Dr. Joã.o Felippe Pereira, Ministro de Estado dos Negocios 
da In!lustria, Viação e Obras Publicas, assim o faça executar. 

Capital Federal, 19 de dezembro de 1893, 5" da Republica. 

FLOIUA!\0 PEIXOTO. 

Joao FclipJlC Pereira. 

DECRETO N. JG14 - DE 21 DE DEZEMBRO DE 1893 

Crea um regimento de cavallaria. de gual'dns nacionnes na comarca de S •. João 
Baptista do gjo Verde, no E'tatlo de S. Paulo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de S. João Baptista 
do Rio Verde, no Estado de S. Paulo, um regimento de ca
vallaria, com quatro esquadrões e a designação de 88•, o qual 
se organis:trá com os guardas nacionaes qualificados na mesma 
comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 21 de dezembro de 1893, 5" da Republica. 

FLOltiANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 1615 - DE 21 DE DEZEMBRO DE 1893 

Crea mais dous bat:tlhões de infantaria e n:n regimento de cnvnllaria de 
guardas nncionaes n~ co:uarca tle Din.mantina, no Estado de ~Iinf!S Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo tmico. Ficam creados na comarca de Diamantina, no 
Estar1o de Minas Gera.es, mais dous batalhões de infantaria, ~";endo 
um do serviço .,ctivo e outro da reserva, com a,; designações de 
208• e 121", com quatro companhias cada um, e-mais um regimento 
de cavaUaria, com quatro esquadrões e a designação de 69•, os 
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quaes se organisa.rã.o com os guardas nacionaes qualificados U3 
referilla comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 21 de dezembro tle 1893, 5" da Republica. 

FLORI.I..NO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 1616- DE 21 DE DEZEMBRO DE 1893 

Cre1l um romm~wlo snperior de Gu~rrl:t Nacinn~l no municipio ~1~ Serinhtte:n 

ll1J E:-;tadu de P~rnambuco. 

O Vice-Presidente da Republica dns Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica crendo no município de Scrinhaem, no Es
tado de Pernambuco, um commando ,:uperior de Guarda Nacio
nal, que se comporá de quatro batalhões de infantaria, sendo 
tres do serviço activo com a:s de~igu<tçCíes de 93°, 94° e 95° e um 
do da re~erva, sob a desi~naç-ã') de 18°, todos com quatro compa
nhia:> cada um, os quaes se organisarã.o com os guardas qualifi
cados no referido município; revogada:; as disposições em con
trario. 

Capital Federal, 21 de dezembro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 1617- DE 25 DE DEZEMBRO DE 1803 

Proroga. até 31 de janeiro proximo vindont·o o estado de sitio decla.ra.clo pelo 
decreto n. 1C.02, de 2) de no,·embro ultimo. 

O Vice-Presidente da Repulllica dos Estados Unidos do Brazil, 
considerando IJUe aindn. niio C<!;;;;on a g-rave commoção interna 
que tem deterndnallo a snspensi\o •h3 gamntias constitncionaes 
em algumas partes do tet'!Üol'iü da Repulllica, resolve, nos 
termos tio art. 80 da Constituição, prorogar até 31 de janeiro 
proximo vindouro o estado de sitio om que: pelo decreto n. IG02 
e 29 de novembro ultimo, foram declarados o Districto Federal 
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e os Estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná, 
santa Catharina e Rio Grande do Sul. 

Capital Federal, 25 de dezembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO.· 

Cassiano do Nascimento • 

.Ad'\:AP~ 

DECRETO N. 1618- DE 25 DE DEZEMBRO DE 1893 

Crea mais um batalhão da reserva de guardaa nacionaes na comarca de 
Crathe(ts, no Estado do Ceará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Cratheús, no Estado 
do Ceará, mais um batalhão da reserva, com quatro companhias 
e a designação de 48•, o qual se comporá dos guardas nacionaes 
qualificados no município da Indepemlencia ; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Capital Federal, 25 de dezembro de 1893, 5• d.a Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 1619- DE 25 DE DEZEMBRO DE 1893 

Croa um commando superior do Guarda Nacional na comarca do Rio Cl:tro, 
no Es~ado de Minas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica crea• CJmmando superior de Guarda 
Nacional na comarca do Carmo do Rio Claro, no Estado de Minas 
Geraes, que se comporá da actual 6a secção de batalhão de in
fantaria, elevada a batalhão, com quatro companhias e a designa
ção de 204•, e de mais dous batalhões de infantaria, sendo um do 
serviço activo e outro da reserva, tambem com quatro compa
nhias cad& um e as designações de 205• e 118• ; revo~adas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 25 de dezembro de 1893, 5• da Republica. 

Poder Executivo 1893 

FLOUIANO PEIXOTO. 

€assiano do Nascimento. 
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DECRETO N. 1620 - DE 2~ Dlll DEZEMBRO DE 1893 

Transfere no coronel ,João Pedro Camiuhn a c onces~ão constante (lo decreto 
n. 02í·\. de 19 de j1Ifho de 188~, p~ra cxplora~;ão d11 linhas t~~lephnnic,1<.;, 

llt) 1-:~ttlr}o d.'l. H:thi:"!. 

O Vicc-Pre~idmte tla Repuhlica tlos Esta:'os Unidos do f:r·azil: 
Attendendo ao que lhe rC'quereu a Co:nl'~nllia Jnterm.cion~l 

dP. Melhoramentos do Rrazil, re•o!Ye t!'ansf,;rir ao coronel João 
Pedro Caminha a conee:-:-ão feita a Eduardo Pellew \Vil .. on por 
decreto n. 9244, de lU de julhu Lh 1884, 11arn cxpl(lr~çi'to de li
nhas telephonica> no Estado da BalJia, e por tlfcreto n. 2lG, de 2 
de maio M 18\Jl, transferida lif!Uelht compunhia, ent:io :1eno
minada- Docas e Melhoramentos da Bahia. 

O 1\linistro de Estado dos Negocios da Industria, Yiaçiín c Obrus 
Pubilcas ass1m o faça executar. 

Capital Federal, 26 de dezembro de 1893, 5• tla Republica. 

FLORIANO PEIXí lTO. 

Joao F'elippc Pci·eim. 

DECRETO N. 16'21 -DE 20 DE DEZE:\IBL:O DE l8\J3 

Orea. um commando supryrior de G'tnt·Ua :·;adona.l n:1 eomal'c:t rle .Jncnhy, no 

Estarlo rlc )Jinas <1eraes. 

O Vice-Presidente da l<epublicn, dos Estados l;nidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creado na comarca de Jacuby, no Estado 
de Minas Geraes, um commando superior de Gua1·da Nacional, 
que se comporá de um bat;tlhão de infantaria do serviço activo, 
com a designação de 207", de um da reserva, com a de l }9o~ com 
quatro companhias cada um, e de um regimento de cavallaria, 
com quatro e~quadrões, sob n. 67, os quaes serão organi;;ados 
com os guardas qualificado,; JL[J, mesma comarca ; revogadas as 
dh;posições em contrario. 

Capital Federal, 26 de dezembro de 1893, 5" da Republica. 

FLORBNO PEIXOTO. 
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DECRETO N. 1622- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1893 

Crea mais u•n batalhão de infantaria do serviço activo de guardas naeionaes 
na comarca do Bomílm, no Estado de Minas Geraes. 

O Vice-Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : · 

Artigo unico. Fica creado na comarca do Bomfi.m, no Estado de 
Minas Geraes, mais um batalhão de infantaria do serviço activo 
de guardas nacionaes, com quatro companhias e a designação de 
206•, que se organisará com os guardas qualificados nos districtos 
da mesma comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 26 de dezembro de 1893, 5• da Republica• 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 1623- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1893 

Abre no Ministerio da Guerra um credito extraordinario de 6.000:000$000. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
considerando ser insufficiente o credito extraordinario aberto 
pelo decreto n. 1550, de 27 de setembro ultimo, para occorrer á. 
deficiencia de verbas do orçamento do Ministerio da Guer1·a no 
actual exercício de 1893, resolve, de accordo com o disposto no 
art. 4• da lei n. 589, de 9 de setembro de 1850, em vigor pelo 
art. 83 da Constituição Federal, e satisfeito o preceito do art. 35 
do regulamento que baixou como decreto n.I166,de 17 de dezem
bro de 1892, abrir ao mesmo Ministerio, para identico fim, o cre
dito extraordinario de mais seis mil contos de réis (6.000:000$000). 

O Marechal Antonio Enéas Gustavo Galvão assim o tenha en
tendido e expeça os despachos necessarios. 

Capital Federal, 26 rle dezembro de 1893, 5° da. Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Antonio Eneas G. Gal-oão. 
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DECRETO N. 1624- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1893 

Autorisa. um contra.cto provisorio com o l .. loyd nra.zileiro pa.ra. o serviço da 

navegação na!; linhas tl1) Nort•J e U1• _\Iatto tlrosso~ 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
consideran•lo que a revolta de uma parte da Armada trouxe 
grave perturbação ao serviço <la navegação do Lloyd Brazi
leiro, resolve autorisar com este um contracto provisorio, o 
qual será observado de accordo com os anteriore~ na parte em 
que não for:· elle virtualmente alterado; emquanto tlurar a 
mesma revolt , tudo conforme a;; clausulas seguintes: 

1•, o Lloy obrigar-se-ha a etfectuar tres viagens mensaes 
entre os portos da Bahia e Mauáos com as actuaes escalas, e 
uma na linha tle Montevideo e Matto Grosso, partindo os va
pores deo;ta no dia 15 de cada mez, e os daquellas nos dias 10, 
20e30; 

2", as viagens seriio feitas por conta do Governo Federal, re
cebendo o Lloyd, pelas tres vi:tgens do Norte, a quantia de 
80:000$, e pela de Matto Gro~so a <le 45:000$, tlas quaes prestará 
contas a.o Thesouro; · 

3•, si, por qual!iuer ev<mtualidade, for preciso alterar a 
ordem do serviço, segundo é agora decretado, far-se-ha nova 
modificação por termo annexo. 

O Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 29 de dezembro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO . 

.Tor1o Felippe Pereira. 

DECRETO N. 1625- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1893 

Approva M alterações feitas ILOS estatutos do Banco de cr.,dito Rural 

e Internneional. 

O Vice-Presidente rla Republica dos Estarlos Uni(los do Brazil, 
attendendo ao que requereu o Banco !le Credito Rural e Inter
nacional, em 6 do corrente, resolve approvar as alterações sP-
guintec;, feita,; nos estatutos do mesmo lx111co: 

Art. 5.• Diga-se: O capital social,·~ de 8.000:000:1;, dividido 
em 40.000 acções tle 200$ cada uma, podendo ser eíeYado até 
25.000:000$ (capital inicial), quando for determinado pela assem
bléa geral. 
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Art. 27. Diga-se: As annuidades são pagas por semestres 
&<leantados, para ir de accordo com o art. 326 do decreto n. 370 
de 2 de maio de 1890 ; recebendo o banco, no acto (la escriptura, 
tão sómente a parte de juros e despezas de administrfl.Ção cor
re3pondente ao tempo a decorrer des!le a data do contrácto até ao 
fim do semestre em que o mesmo contracto se effectuar, época 
na qual principia o prazo e portanto as annuidades por inteiro. 

Art. 73. Diga-se: A a•lministração geral da sociedade será exer
ci• la por tres llirectores, os quaes entre si designarão o presidente, 
vice-presidente e gerente. 

As vagas que se derem na actual directoria não serão preen ~ 
chidas até ficar reduzida ao numero de tres directores. 

Art. 77. Diga-se: Os vencimentos de cada um dos directores 
serlio de 12:000$ por anno e mais 6:000$ ao clirector-gerente 
pro labore. 

Art. 79. Diga-se: Para as operações diariasépreciso o consenso 
de dous directores. 

Art. 82. Diga-se: A directoria reunir-se-lia tantas vezes quan
tas os interesses do banco o exigirem, lavrando-se de suas reuniões 
uma acta, que relatará as deliberações tomadas. A sessão poderá 
funccionar estando presentes dons directores. 

Paragrapho unico. No caso de impedimento maior ou resigna
ção, a directoria convidP.rá um accionista que exerça as funcções 
do director até á reunião da primeira assembléa geral. 

Art. 84, § 7.• Diga-se: O presidente em seus impedimentos Eerá 
substituído pelo vice-presi~ na falta [deste, pelo director
gerente. 

Art. 85. Diga-se: As attribuições do director-gerente são : 
§ 1. 0 Dirigir todo o serviço do banco, propôr a nomeação e 

demissão de todos os empregados, podendo suspender a estes si 
entender necessario, dando disto parte á directoria em sua pri
meira reunião. 

§ 2. • Despachar todo o expediente do banco e assignar a cor
respondencia. 

§ 3." Propô r a creação de filiaes, agencias e sub-agencias, dentro 
ou fóra do paiz, assim co'llo a nomeação dos respectivos em
pregados. 

§ 4. o Ter a seu cargo o livro de actas da directoria. 
Art. 86. As attribuições do vice-presidente ~ão : 
Paragrapho unico. Substituir qualquer dos outros dircctores 

nos seus impedimentos. 
§§ 1• e 2. 0 Supprimam-se. 
Art. 90. Diga-se: Os fiscaes receberão. como compemaçãe de 

seus serviços, uma bonificação de I %sobre os dividendos, repar
tida igualmente entre si. 

Art. 92. Diga-se: O fundo de reserva deve ser de preferencia 
applicado á compra de letras hypothecarias ou em acções do 
proprio banco, de accordo com a segunda parte do art. 40 do 
decreto n. 434 de 4 de julho de 1891, tudo a juizo da directoria. 
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Art. 95, § 3.0 Diga-se: Tres e meio por cento correspomlentes 
ao dividendo tlistribuido e que ~erão repartidos drt ti'lrma se
guinte: 

Dous e meio por cento para a directoria ; 
Um por centõ pl.ra o conselho tiscc1l, de accorcl0 com o art. 90. 
Capital Federal, 29 tle dezembro •lc 1893, Gn da Rcpublicll .. 

FLO!U.\NO PEIXOTO. 

Felisbello F1·eire. 

DECRETO N. 1626 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 1893 

Di novo re:;nlamentG p~ra n. coiH·anr::t do itupo~to dr> cons!ll!tn ,In rnnlfl ~ SL·n~ 

prernt·a~lo!;, 

O Vice-Presidente da Republica •los Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação que lhe foi concedida pelo art. 2n, n. 6, 
da lei n. 191 A, de 30 de setembro de 1893, resolve que, a partir 
de 1 de janeiro de 1894, se observe, para a cobrança do imposto 
de consumo tlo fumo, o regulamento que a este acompanha ; 
ficando revogadas as tlispo~ições em contrario. 

Capital Federal, 29 de •lezembro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Felisbello Freire. 

Regulamento para a co1Jran0a do imposto do r.on
sumo llo fumo, a f{HC ~c I'cferc o llct·.rcto n. 1G2G 
desta tlata 

CAPITULO I 

DO IMPOSTO DE CONSU~IO DO FUM:O 

AI't. t.n O imposto de consumo do fumo e sem preparados, •le 
que t.rata a lei n. 191 A, tle 30 do setembro de 1893, ~erá cobmdo 
de accordo com a tabella annexa a este regulamento, e recaltirá 
tanto sobre o fumo que for importado do extrangeiro, que já 
tenha pago os respectivos •lireitos de importação. ou venha pre-
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parado ou em bruto, comlil sobre o que for produzido pelas fabri
cas em quaiquer parta do territorio (la Republica dos Estados 
Unirlos do Brazil. 

§ 1." Serão equiparados ã.s fabricas, pat•a o> fins deste artigo, 
os depnsitos que ellas tiverem com ma.chinas ou apparelhos de 
qualquer cspecie e em geral toda,; a., ca,-as ou estabelecimentos 
que p:·oduzirem preparados de fumo, ou ;,eja com emprego de 
machinas c apparelltos ou de qualquer outro modo, pelo qual 
ta.cs productos f•rcm manipulados em qua.lqner qu:tntidade su
perior á capacidade de umtt pessoa ou de uma tamilia, nos termo . ., 
do paragrapho seguinte. 

§ 2.0 São isentos do pagamento de consumo do fumo os que fa
bricarem cigarros em suas residencias particulares, por conta 
propria, e tiverem até}dous aprendizes, não se considerando taes 
a mulher, filhos e mais pessoas da família, vivendo em commum 
e sob a mesma economia. 

§ 3.0 Os que derem a particulares fumo para ser manipulado 
ficam sujeitos ao arbitramento, si não tiverem a escripta de que 
trata o art. 11. 

Art. 2." k; taxas do impo>to scriio as seguintes : 
Fumo em bruto de producçiio extrangcira, por 500 gra.m-

mas ou ft•acção desta nn.iM.de .... o ••• o ......... o... $100 
Fumo picado, destiado~ugado, por 2rí grammas ou 

ft·a.c~·ão desta unilll!l!fre : 
De pro<lucçiio nacional. ............ o. o •• o •• o ••••• o o. o.. $010 
De producção extrangeira ........ o ••• o .. o o • o • .. • • • • • • • • $0:!.0 
Charuto;; de f;thrico extrn.ngeiro, cada um ... o o o ••••• o... $100 

Cigarros, por nmço de 20 e pm· qualquer f"t'<tcçiio Pxeedente 
de 20: 

De fabrico nacional. ............. o ........... o ...... o • • $010 
De fabrico extrangeiro ..................... o........... $030 

Os cigarros, de mortalha ou capa de fumo pagarão o dobro 
de;tas taxa~. 

l:.apé, por 125 gTamma;; on fracç:í.o <1c'lta. unirl:\11<~ : 
De fa.bt•ico nacional. .. o o ••••••••••••••••• o • • •••••••• o • $020 
De fabrico e"<trangeiro ...... o ............. o ....... o •• o. $060 

CAPITULO ll 

DO LA.NÇAllfENTO E FISCA.LIZAÇÃO 

Art. 30° Pelo dit·ector da Receb:"Jdoria seriio n,)mea<los até oito 
fiscaes pa.ra esse serviço nn, Capital Federal. 

At·t. -1." No;; Est:t<los a fi;;ca!L;açiio sori feib. pelas O:JlPgacia;:; 
c pd1s . \I l';tn !ega·~. couforme ,;c acltar(·m n.-: hlwicas e os rle
posit,;:; nas eircumscripções destas, por empregados designados 
pelo respectivo chefe, não devendo ser de categoria. superior á de 
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segundo escripturario. Nos logares onde não houver taes re· 
partições, por pessoa idonea designada ou proposta pelo chefe da 
Repartição Fiscal ou pelo agente fiscal na localidade, por 
intermedio da Delegacia ou da Alfandega, com informação destas, 
e sujeih it approvnção do Ministro da Fazen•la. 

Art. 5.n Não será nomeado fiscal para a localidade onde não 
houver fabrica ou deposito ; competindo ás ~lesas de rendas 
geraes ou aos collectores estadoaes, encarregados da arrecadação 
da renda da União, ou aos agentes fiscaes que exercerem as 
funcções dos extinctos collectores geraes. o serviço da arrecada
ção, concessão das licença~ e sua fiscalisação. 

Art. 6." Os dclegados-tiscae.'. e onde não houver Delegacias, 
os inspectores da5 Alfandegas dividirão cada Estado em tantas 
circum~crip\Ões quantas forem convenientes para a boa fi,;calisa
ção, ou separando districtos e fregnezias nas capitaes de maior 
producção, ou isolando municípios ou contemplando diversos dos 
que mais proximos se acharem, de modo que haja facilidade e 
promptidiio no serviço do fiscal, comtanto que não haja circum
scripção sem fabrica ou deposita. 

Para o~ município~. nos quaes, como na Capital Federal, 
Bahia e outros em iguaes condições, houver tão consideravel 
numero de f<tbricas ou depositos, que exijam mais de um fiscal, 
serão nomea,1os tantos quantos forem necessarios, mas nunca em 
numero susceptível 1le absorver metade da renda do imposto. 

Art. 7.0 0:> Chefes das Delegacias ou das Alfa.ndegas, toda vez que 
entenderem necessa.rio, ou por falta de fiscal ou de agente, ou 
porque esle não preencha as func~·iie~ de que é encarregado, 
nomearão nm emprega•lo do quarlro dos funccionarios de suas 
repartições para proceder a exame minucioso na escripturação 
das fabrica~ e depositos, com assistencia •lo respectivo fisc.:'tl ou 
agente, si h ou ver, abonando-se-lhe uma gratificação para despeza 
de tran,.;porte, a qual serit tirada do deposito creado pelo art. 17 
e não cxcedentr~ de cento e cineoenta mil réis (150$000) men
saes, conforme a rlistancia, sem direito a fJ.Ualquer outra remu
neração. 

Logo que assim proceder, communicará o facto justificando-o, 
e ficando enten<\itln que si tal deliberação não tiver sido provo
cada pelo fi~cal ou agente, com boas razões, significará proposta 
de exoneração dos mesmos e será acompanhada da •lesignação de 
quem os deva substituir. 

Art. 8." A gratificação dos fiscaes gerá fixada sob proposta 
dos chefes das respectivas repartições, para o anno de 1894 em 
deante, entre os limites de 200$ a 300$ mensaes na Capital Fe
deral e •le 100$ a 200$ nos E8tados, podendo nestes ser elevada a 
250~ para as circumscripções já formadas, que ti verem mais de 
dez fabricas ou depositos. ou que comprehenderem mais de tres 
municípios com fabricas e depositos. 

Art. 9." As gratificações serão arbitradas de modo que nunca 
possam absorver mais de metade da renda. 

Art. lO. Os fiscaes deverão apresentar nos primeiros dez dias 
de cada. mez um mappa da producção das fabricas e depositos que 
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lhes estiverem subordinados, e na primeira quinzena de ,janeiro 
e de julho um minucioso relatorio de sua inspecção acompanhado 
do resumo da producção semestral, entregando-o ao chefe da 
repartição a que e,; tiverem subordin·l'los, o qual transmittirá ao 
Ministro da Fazenda devidamente informado. 

Es,;e relatorio deve ser acompanha,Jo tle um mappa. estatístico 
que demonstre- o numero 1le fabricas e o de depositas com os 
nomes de seus proprietarios, data de sua fundação, fundo capital, 
valor da materia prima, importancia dos machinismos, força. 1la 
prmlucção por quantidade das espeeies, numero de operarias, e 
importancia do consumo; e bem as~im o numero do casas de 
negocio com os nome$ de seus donos e a declaração de serem 
especiaes ou mixtas. 

Art. 11. Os 11onos ou aclministradorcs das fabricas e depositas 
fr.rã.o organi~ar a escripta em livros especiaes, pela qual se l)Ossa 
conhecer de prompto e diariamente, não só as quantidades pro
tluzidas, mas tambrm as sahitlas pam consumo por cspe'-'ies, 
afim de serem por ella, conleridos os boleti:ls que os mesmos 
donos ou admimstradores de fabricas ....Qí~~fdepositos ficam obri
gados a prestar mensalmente á ~ão, em cuja circum
scripção forem situadas as fabrica~pu:<itos. 

§ l. o Es-;ps livro> serão scllatlos e ruoricad.o~ ou ::tuthen ticados 
n:-ts respectivas repartições locaes. 

§ 2." A esc1·iptum,çiio ti.<cal da fal.Jriea poderá comprehender a 
do (lepo~ito ou drpo•itos pertencente~ á mesma firma ou ra.zão 
social, dr~fle que o fleposittJ seja na mesma 1ocalillatlc. e então 
será sulfieiente um livro de cntradnf! c sahidas; o que não isenta 
o deposito tht fiscalisação a que est:"t sujeito. 

Si o deposito on depositas 1brem em logares differentes, cada 
um terá sua c;;criptur:tção, e o exame versará sobre cada uma 
della:;, po!lenclo ser simultaneo. 

§ 3. 0 Taes livros serão examinados pelos ftscaes do imposto do 
fumo ou por empregados que o chefe da repartição designar, e 
quall!lo estes tiverem duvida sobr>e a exactidã.o da escripta es
Ilecial, pedirão o exame da escripturaç·ão geraL do estabele
cimento. 

Art. 12. O calculo da producçiío annual para o lançamento 
a~sentar:'t no que a !hbrica ou deposito tiver proflnzido no anno 
anterior. 

§ 1. 0 ~i os (1onos ou administra'lores recusarem os livros para 
o exame; si se reconhecer que são inexactas as informaçõ,:s por 
elles prestadas, proceder-se-ha ao lançamento por arbitramento, 
fazendo-se 1lisso declaração. 

§ 2.0 No caso do paragrapho precedente, o arbitramento as
sentará sobre a capacidade pro(luctora das machinas, ou o-obre o 
numero de operarias !lo estabelecimento, attribllindo-se a cada 
operario a possibilidade !]e produzir diariamente 2.500 cigarros 
de fumo picaflo ou 2.000 de turno desfiado. 

§ :to O primeiro Lan<;amcnto será sPmpre por arbitramento e 
rectific[vlo trr-s mezes depois pela verificação determinada. 

Art. 13. Todo individuo que fabricar cigarros será obri-
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garlo :t empr<'gar rotulas. com seu nome ; e nelles será obri· 
~atoria. a declaração da rua e o IHLmero th casa owle ror o 
IJI'nd ucto manipubt~L '· 

Art.. 14. os fJ 11e JWrLul'h:tr<·m, tlesaca.farem po;· qualquer 
manC'it·a ou in.inriat'Arn ,,~ onr"L-i'r·n.~:,,Jos da tl,•·alisaçiio HO ~~x<~r
cicio <l•J :'ll<l.S l'!lllCt;•cl'c:, :<<•t·ii:J f'lillir!o~ 11:', Ji'>!':na <

10 l'uligo 
Crimimt!. 

Para esse fim o chcl't\ <h rep:t.rLi<;ão r·nvia:·á ao promotot· pu
blico o anta, IJUe ser:·t lavr;Ldo pdo f)tllpl·ega•lo ulfentlido e acom
panh:v~o do rol das t('stemunlw:'. 

CAPITULO 1II 

Jl.'..S LJCE:\'ÇAS 

Art. 13. Todo . .; o f\dn·ic:1.nb;;, ad:nil!istr:ulorcs <1c dcp11~ií.o,; o 
nwrcatlnrc:s de f'umo em lll'utr, Oll p:tl' qualquer mo< lo p:·ep:n·:vlo, 
tirarão lieenç:t n.nnu~l ate 31 ,Ir· ,iandro <ie cada auno. pam cada. 
casa que tiverem empi'P[.r:ulon""'"<:' t.t·<~i'ego. Sú a pat('nto <lf\ li
cença lhe~ dará direito « l"'~'' n··::ne[o. ~<:'j:t de impnl't.lll;~o. !'X
P'n·ta(;il_o, (~OH~igna,:fto nu Yêll'f'}_1 • 

Art. J(;. A cohranr;a <l:ts Jic"n•;:ts 1 •:u·.t. n r:omm ·rdn :ln fumo 
será tiiYid[<lit em qn:~tt·o d~iS"C:', a. ,alJ::r: 

I) F:i.l<t'ir•:tut.r.< d!' pt:·;·•r:ul"' th l':nno. dono~ ou a<l
mini~!l·aclnr2s dt• <:'>:L:wrpw-; ') ll!l'r•·:vlot'('S pnr 
g't'OSSO OI! etn g!':t:I'[C eseal:>. ..•••••.•••.•..•••.•• 

2) i\Iercadorn,: cxclnsi v a: tH:·~k ,],~ l'umns c seu~ prepa
rados, vulga rm•'nte <·!J::nwrln~ <·liaruteiros : 

Com fabrico .................................. . 
Se:H !abrieo ......... : ......................... . 

3) :\krcadut'P:l <lc di •::'l'•"'S l':llllCH th Jli~!;OL'in, como 
~qjam: k<tequin:, llil.ll:u·c·s. cas:g tlo p:t.<to. '~" gE-
nero~ alimentirin,, e ou tt'•1~ i• len ticos. que Ycml:tm 
fumos e seus prqmra:los C<'lllO a:lditiYo ao sen 
commercio .•...................•...•........... 

4) Mercadores ambulantes e particularrs que fabri
q nem por conta propria ou alheia ........•.••... 

10<1:~000 

5o::;ooo 
3118000 

~0:)000 

20$000 
Art. 17. A arrecadação dessfls quantias será escripturada 

como deposito e dclla,; se lormarú .• na repartição arrecadadora, 
nm registro f]ue, para ltnso <'o lan<;amento, in,lique todas as 
casas que ne:;rocii~rcm ('lll f'1•mn n ~r·us pr•'p~.t·atlos em gT;m•le ou 
peqUC!I:J. (':'Cill:J. 

iu·t. 1:-;. A i!llplr::~:rcia da-: l!c~:'<:a~ ~PI'il <tpplic:llh a·-· Jnga
meui.'J <hh Ji:{C'il: :< on :t<t:;il-o t!·> p <;.:nm<'ll'<; I) !!I:\ i' ,:r~pe:~:cs com 
a execu.,;;t.o Ue:-:te 1"(·.\..!.·ul:tnlt·u;o, seJ!d: no iiul do t:xeeci·-·io e~>n\·cr ... 
tido em rentlr1. da liBiilu o :::tt!tlo exi~t·~nte. 
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Art. 19. Quem dflixar de negociar em fumo> e seus preparados 
e obri~pdo a tâ.zer a llevida declaração :i. repartição fiscal, no 
prazo úe 30 dms. 

§ I. o Si rL CoS<t que findou o seu negocio antes de terminar o 
exercício e-;tiver lançada com producçã.o do anuo anterior e não 
estiver quite •le:<~e exercício, não lhe ser<i. dada a baixa quan•lu 
solicitaria. 

§ :~." Nenhuma transferencia de estabelecimento poderá ser 
feita sem que o vendedor vrove estar quite, ficando o comprador 
responsavel por torla a divida existente. 

CAPITULO IV 

DA COBRANÇA DO IMPOSTO 

Art. 20. A cobrança do impns' tetta a bocca do cofre na. 
Recebedoria, nas Delegacias, ..-ega.s e nas Agencias estadoaes 
que -para ÍS$0 tiverem competEmcm,, por :wcordo entre o Gov<~rno 
tia União e o do:> Estados, a saber : 

Em uma só prestrLção no mez de abril, si a quota. não excedm• 
de 500.'J;, na Capital Federal; a 200:), nas Capitaes da Bahia e Pará 
e cirlades da Cachoeira, S. Felix e Santo Amaro, e a 100$ nas tle-
m:Li;; localidades ; · 

Em duas prestações iguaes, em n bril e setembro si exc:)1ler 
daquellas quantias. 

Art. 21. A~ ca.sas que ~e abrirem dentro do exercício pagarão 
pela peoducção correspondente ao tempo em que no me,;mo exrl'· 
eicio funccionarem. 

Art. 22. Quando o lançamento houver sido feito por arbitra
mento, para o fim de ser dada a licença para funccionarem, con
forme o art. 12 e rectifica.do pela informação do fi~cal respectivo 
ou pela do empregado nomeado pelo chefe da, repartição arreca
dadora, será paga a differença ou restituída a quantia que de 
mais tiver sido paga. 

Art. 23. Ninguem poderá negociar em fumo e seus preparados 
Rem que previamente tenha pedido á rupartiç;;.o comp~~lcnte a 
respectiva licença e arbitramento. 

Art. 2-L Não se admittirá o pagamento da quota do i'egun1lo 
semestre estando em divi1la a do primeiro. 

CAPITULO V 

DAS !IIULTAS 

Art. 25. A recusa ao cxamf'l da Rscriptnraçii.o·rin c~tabeleci
mento ou n inexact.idiio na,; inlil•·ma~·1ies sujt~it:tró. o inf'ra.ct.or :10 
pagamento do imposto pnt• aJ'hitramento e mais a. multa cor
responuente ao L!ubeo rla i•npol'tancia. que a mais se rccunlt:~cer 
rlevida. 
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Art. 26. Ficam sujeitos á multa de 100$ a 200$ todos os esta
belecimentos em que for encontrada, pelos fiscaes ou. pelo em
vrcgado nomeado pelo chefe, a escrípturação atrazada, devendo 
~cr em acto continuo rubricada e encerr·ada e communícado 
o facto ao re,;1wctivo chefe, que imporá a multa. Si dentro 
de 15 dias não for ella mtisfeita, será a cobrança feita 
executivamente. 

Art. 27. Os infractores do dí:>posto nos a l't~. ll e 13 ficam su
jeitos a multa de 200$ a 500$000. 

Art. 28. Os inl'ractores do art. 23 firam sujeitos á multa de 
um semestre de imposlo não excedente de 200$. além do paga. 
mento que devido for. Si no prazo de 15 dias não for paga a 
mult::t e solicitada a respectiva licença, 'era a multa elevada ao 
dobro e cobrada exPcutivamcnte. 

Art. 29. Os que doixarem de pagar o imposto nos prazos fi
xados e pela maneira indicada no art. 20 incorrerão na multa 
de lU ~• elemda a 15 "/u. si c1emorarem o pagamento além de 20 
de março do trimestre ac1<1icional ao exerdcJO. 

Art. :~o. 0.' inl'ractores do art. 15 ficam sujeitos á multa de 
100$ a 200~ o ao dobro na reincidencia, si no fim de 15 dias não 
estiverem devid::tmente licenciados, podendo ser tambcm ordenado 
o fechamento do e.;tabelecimento, por proposta do respectivo 
chefe e npprovnção do Minbtro da Fazenda. 

Art. 31. Os iufractores do art. 41 ficam sujeitos á multa de 
200$ e mais o que de prejuízo tiver a Fazenda Nacional. 

Art. :32. Os infract.ores de quo trata o art. 42 e seus paragra
plws ficam suj('itos, no primeiro caso, á multa do valor do im
posto sonegado, e no sPgundo, á estabelecida uo art. 28. 

Art. 33. Com as multas estabelecidas neste capitulo proceder
se-1m do mesmo modo indicado para as licenças no art. 18. 

CAPITULO VI 

DOS RECURSOS 

Art. 34. Das decisões das repartições arrecadadoras, quanto ao 
lançamento e multas, haverá recurso interposto pelos prejudi
cados no prazo de 30 dias, contadcs da data da decisão, por meio 
de requf'rimento ao Ministro da Fazenda tran~mittido com o 
respectivo processo e informação pela repartição que houver 
proferido a decisão recorrida. 

Art. :~5. O recurso é voluntario ou ex-o (fiei o. 
§!."O recurso voluntario será interposto pelos que se julgarem 

pt•ejudicac1os. 
§ 2." O recurso crc-of!icio será interposto pelos encarregados 

da cobranç:t nos Esta·1os quando houverem proferido despacho 
favoravel a parte, por intermedio das repartições a que torcm 
subordinaclos, no prazo de 15 dias e tem e1Teito suspensivo. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 813 

Art. 36. O recurso sobre imposição de multa não poderá ser 
acceito sem que previamente seja depositada a respectiva impor
tancia na repartição fiscal. 

Art. 37. O recurso perempto não será encaminhado a instan
cia superior ; o que for indevidamente encaminhado não será 
tomado em consideração. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 38. O presente regulamento começará a ser executado 
no dia 1 de janeiro de 1894. 

Art. 39. Os negociantes de preparados de fumo que simul
taneamente desfiarem fumo e fizerem cigarros ficam sujeitos ás 
taxas estabelecidas para ambos os productos. 

Art. 40. A importancia que não for paga, quer do imposto, 
quer das multas, esta no prazo de 15 dias e aquella depois 
de findo o semestre a que se refere, será. cobrada executiva
mente, dando o Juizo preferencia a essa sobre quaesquer 
outras questões. 

Art. 41. Nas escripturas, cartas de arrematação e outros 
títulos de transferencia <le domínio, sujeito ao imposto de con
sumo de fumo, far-se-ha menção da quitação, que será previa
mente requerida á repartição competente. 

Art. 42. São admittidas denuncias contra as fabricas que 
clandestinamente procurarem defraudar a Fazenda Nacional, 
e uma vez provada a denuncia cabe ao denunciante metade 
da multa que for por este motivo imposta. 

§ I.• São motivos de denuncia: 
1) o facto de ser manipulado preparado de fumo em uma 

fabrica e ser escripturada em seus livros producção menor ; 
2) a montagem da fabrica de preparados de fumo sem a com

petente licença ou livros. 
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de dezembro de 1893.- Felisbello Freire-

DECRETO N. 1627- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

Reorganisa a Guarda Nacional da comarca do Pirahy, no E~tado llo Rio de 
Janeiro. 

O Vice-Presidente da Republica do3 E~tadoR Unido:;; do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. O commando superior da Guarda Nacional da 
comarca do Pirahy, no Estado do Rio de Janeiro, compor-se-ha 
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dos actuaes 31° batalhão de infantaria do Rerviço activo, redu
zido a quatro companhiaR, 15" corpo de ca.vallaria, ora.. ~levado a 
r1·gimento, com igual numero de e<qu:vlrões, 6" Fec~;ão ole bata
lhií.o •le inlhnhtr·in. do :-:erviço activo e 6" e 7" f>ecções do da 
reservn, elevadas a batalhõe,.,, tarnb"m com quatro companhias 
c;Hla um, ~uh as designn•:ões .lc 83\ :19' e 40'' ; rcvogadns as 
di <po~ içürs em contrario. 

C;~pi\a1 Ff'del'fll, 30 de tlcz<•mhro t!•~ JR!J1, ;, ' •h RPpuhlic:t. 

FI.oJ:IM\0 Pmxoru. 

DECRETO N. 1628 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

AlHc :to Miuislet•lq 1l.l, .lugtiç:t c N'l';.!'11d(,.'{ }Jdcri<ll'c'~ q Ct'l"'rlit~1 exlt'::tOt'llinario de 

~10:000.~ ;i.. \·et'IJa- Polieia d(J D":.;lricLq Fed,•r:tl, 'h c•xet·~·ici" de l)!IJ~ 

O Vice-Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil : 
Considerando que foi insufficientc o credito de 200:000$, aberto 

por decreto n. 1557, de 7 rle outubro ultimo, par<t despezas com 
diligencias paliciaes, reclamadas pelas actuaeo: circumstancias ; e 
tendo em vista o que lhe expóz o 1\!inistro rla ,Tusti\'a e Negocios 
Interiores, com relerenc·ia á neces!'idade de nmntcr a ordem p, a 
srgura.nça publica ne~ta Capital: 

Resolve abrir, sob sua re~pons8bilirl:ule, it verba- Policia do 
Di~tricto Federal - o credito de 240:000:'; para occorrer a. de,pe
za~ daquella natureza no aetual exerci cio, submettendo opportu
namente esta providencia á :tpjlrovação tlo Congres~o Nacional ; 
nos termos do art. 4• d<t lei n. 5H9, de 9 de "etembro de 1850. 

Capital Federal, 30 de rlezembt•o de l8!JJ, S" d11 Republic(t. 

Fr.OTIIA!'OO PEIXOTO. 

Cassíano !lo .l'lascimento. 

DlWHETO N. 1629- DE :30 DE DEZE~nmo DE 1893 

Apt•ro\·a rt~: :dt1~r1.~íic~ ft>iln~ un:"' csl:thlta-; dr, B:;ll('l) de Cl·<•ditn nt·:ll llf~ 

··::. P:t11lo •· ::\liwt~. 

O Vice-Presi•lent.e d:t Repuhlica d11s Estado' Uni1los do Brazil. 
attendendo no que rerptereu o J:mtco 1l<' Crttlito Real 1le S. Paulo 
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e Minas, resolve approvar as seguintes alterações feitas nos 
estatutos do mesmo lJanco : 

Art. 5. 0 Diga-se: O capital do banco é de 400:000$, dividido 
em 2.000 ac•;úe-; do valor nominal de 2008 cada uma, senrlo 
1.50~ para o fundo da carteira hypothecari:t e 501) vara fundo da 
carteira commercial, podendo ser (·levado o capital (1e ambas as 
c;trteiras por propostas da diJ•ectori:t on ,1e qualquPr accionista, 
com acquie;ccneia daquella e a.ppron•.<;ão da nssemhlca geral. 

~ L. o Diga-sfl : O capital de 20 "f .. rc-aliSR(lo na carteira com
Jl1('l'Cial é considrra•lo como 40 ''/o. attrnclemlo ;t r<·•luc•;ão fl'it:L 
:w fundo aetual dessa carteirn .• 

§ 21. Diga-se : As prestações a realisarem-;:e ~erfio n:t razão 
até ~O "f., do capital nominal de amb<1.:' vs carteiras, com inter
vallo3 nunca menores de GO di;,s, excep<;iio ÜC)iÜt quanto a uma 
entrada de 10 ",',, sobre o fundo tt que fica reduzida a carteira 
cJmmercial que será. feita 1060 ([Ue fol' approYada pelo Goveruo 
:t reforma dos estatutos. 

Art. 6. • Diga-se : E' facultn.tiva. a antecipação das entra•l<tS 
e conseguinte intcgrali~;;tção tlas acç-ôes. 

§ l." Diga-se : O accionista que Hzet· pl'estações além daquel
hts que tenham sido chamada;; ou mesmo inte~ralisar suas 
acções, peeceberá o dividendo ::emestr<tl mt raziiD do capital 
clmmaclo, prrcebendo mais os juros de 8 "/n ao annu pelo capital 
r(·stante a cham<tr, aliás represeut(ldo f'm suas acçlíes. 

O Ministro de Estado (los Negocias da Fazenda assim o Jh.ça 
executar. 

Capital FeJeral, 30 <le dezembro de 1893, 5" da Republica. 

Felisvello Freire. 

DECRETO N. IG3ü- JJE 30 ]>~; llEZEMHIW IJE 1893 

.\h r·~ ao l\linistnriu tll~S ~;-.~~;j)Cios da In,lustri:l, Vb(,•.irJ r• Obra~ Pllhlka~, S•Jh :t 

rc..;ponsalJilirladt~ do Vice-Pre~>itll~nt~ th l!cpuh!icn. mu cr~dil1) extl·:lordi

n~uio tle 12."21,i:o2:-:$701 para <1c:corre;· ú~ tlc<..ipcz·1s atr~ ao li1n dn corrente 

l\xercicio cnm a" E~trad.'l.S de FCi'l'll c~~ntt·al de Pern;unlntl'O, ('Pntrat do 

Brazíl c ProlongaJaent:.t rla. Ue Porto .:\]e~~T~~ a lJrn~n:o.yan:1. 

O Vice-Presidente da Republiclt (los Estados Uni•los do Brazil: 
Considerando que, por falta de tempo, deixou o Congresso 

Nacional tio provilltlllciar sobre os crPditu.; pedidos pot· men:-;<q~em 
1lc 20 c 21 \1(• jnlho proximo passado, pam occorret' ao paga
mento !I e de;;pt•zas com dive!'sos :-:ervi•;o< a cargo do Ministel'io 
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dm Nogocios tla Industria, Via-:ilo e Obras Publicas por serem 
insullicientes as re,;pectints verbas no corrente exercício, atten
dendo que, por tratar-se de servit;os de natureza inadiaveis, o 
respectivo pagamfmto toma-se indispen~a.vel : 

Resolve abrir, ::;ob sua r~~sp:ms:tl,ilidade, ao Ministerio acima 
re1erido, um credito extraortlin:trio 1le 12.216:023$701 destinado 
a occorrer aos s<'guintc~ scrvit;os 110 corrente exercício, a saber: 

Estrada de Ferro Central 1le Pernambuco : 
Para custeio da linha........ GSG:UIJU$000 
Para encommentla de material 

110 extrangeiro............ 300:0008000 886:000$000 

Estrada de Feho Central do 
Brazil: i 

LOCO!llOI,':ÍO •••••••.••• - •••••• 
Linlm e ed ificios ...•...•..•.. 
Trafego .............•....... 
Contabilidade ....•............ 

Prolong~wwnto da Estrada 
de Ferro 1le Porto Alegre :t 
Uruguayana : 
Pessoal. ...................... . 
Material ..........•......... 

4.670:8088080 
4. 22H: !84:;;549 
~.0?0:7318072 

lO:UOUSIJOU 10.930:023$701 

150:0008000 
250:00U$000 400:000$000 

Total................... I2.216:02:3s70l 

O l\linistro de Estado dos NPgocios da Industria, Viaçilo e 
Obras Publicas, assim o üt~·a executar. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5" da llepublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Joao Felippe Perei1·a. 

DECRETO N. 1631- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

Ahro ao )tinisterio dos N'eg-ocios •la Industri:t, Yiação e UlJI·a~ Publicas, sob 

a. r"'sponsahilldn.de do Yico-!'resideulc da Hepnhlica, um credito extrnur

dinnrio do t;;O:OOO$ par:t tH't~OI'I'oJr :'ts de~jJI~zas com obra-. do porto do 

~~~·df·•, d·1 l'(lf'I'POte ~~XI'I't~ir:in. 

O Vice-l'"esi<lcnle da Rcpublica tios Estados "Cnidos do Brazil : 
Con~iderando que o Congresso Nacional, por falta tle tempo, 

deixou tle conceder o credito pedido por mensagem de 18 de agosto 
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do corrente anno para. occorrer á despeza com di versos serviços a 
cargo do Ministerio dos Negocios da Industria, Viação e Obras 
Publicas entre os quaes se. acha o melhoramento do porto ~o 
Recife do 2• districto de portos marítimos da verba- Obras di
versas nos Estados -, e 

Attendendo que, devido á importancia de serviços inadiaveis 
executados naquelle porto, houve despezas de imprescindível 
necessidade: 

Reflo1ve abrir, sob sua responsabilidade, áquelle l\1inisterio, 
um credito extraordinario de cento e cincoenta contos rle réis 
(150:000$) para occorrer ao pagamento de despezas effectuadas 
com o referido serviço de melhoramento do porto rlo Recife, 
durante o corrente exercicio. 

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

Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

João Felippe Pe1·eíra. 

DECRETO N. 1632 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

Abre ao Ministerio dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, soh 
a re•pons:tbilidadc do Vice-Presidente da Republica, um credito extraor· 
dinario de 16:000.~ pn.rn. pagamento de rlivid;ts de e~ ercicios findos. 

O Vice-Presülente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Tendo em consideração haver o Congresso Nacional, por falta 

de tempo, deixado de votar o credito pPdido por mensagem de 
26 de julho proximo passado para pagamento de diversas divi
das de exercícios flndgs, entre as quaes figuram despezas reali
sadas pela Commissão exploradora do planalto central da Repu
blica, com vencimentos do respectivo pessoal e outros serviços: 

Resolve abrir, sob sua re~ponsabilida<le, ao Ministerio rla 
lndustria, Viação e Obras Publicas um crerlito extraor11inario da 
quantia de dezeseis contos de réis (16:000$). destinado ao paga
mento, por exercícios findos, de vencimentos devidos ao pessoal da 
referida commissão e de outras despezas á mesma inherentes. 

O Ministro de E~tado dos Negocios da Industria, Viaçrto e Obras 
Publicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Jor7o Felippe l'ereira 

Poder Ex<'cntivo i893 52 
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DECRETO N, 1633 -DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

Cre:t 11m rommando Ruperior <le fluarrl:t Nacional na ~omarc~ do 1Uo 
NPgro, no Est'ndo do Amazon3s. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve : 

Art. 1. o Fica creado na comarca do IUo Negro, no Esta· lo do 
Amazonas, um comm:;tndo superior de Guarda Nacional, o qual 
se comporá dos batalhões 13• de infantaria do serviço activo, 2" 
da. reserva, reduzidos a quatro companhias cada um, e -1" de ar
tilharia, reduzi•lo a quatro l.Jaterias, todos já existentes e desli· 
ga1los rlo commando superior da comarca da Capital, {\do 1" re
gimento de cavallaria, ora creado, com quatro esquadrões. 

At·t. 2." O I• regimento de cavallaria será organisado com os 
guardas qualifica.dos na villa da Boa Vista do Rio Branco, e os 
demais batalhões, com os qualificados nos districtos da co
marca. 

Art. 3." Revogam-se as disposiçúee em contrario. 
Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5• da Republica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 

Cassiano do o~Yasci,nento. 

DECRETO N. IG34 -DE 30 DE DEZE::IIBRO DE 1893 

Transfere para :t comarca de SoJiuHies o 30 batalhão Ue infantaria de gu:ndns 
nttcionaes da comarcn. da Capital tlo Egtad•> do Amazon.1s. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados t:niflos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fict transferido para o commando superior da 
comarca do Solimões o 3° batalhão de infantaria de guardas 
nacionaes da. Capital do Estado do Amazonas, visto pertencer a 
villa dE> Codajás, onde se acha o mesmo organisado, á referida 
comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Ffderal, 30 de dezembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 
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bECRETO N. 1635- DE 30 DB DEZEMBRO DE 1893 

Dtl nova organisação a Guarda Nacional da .comarca da Capital do Estatlo tio 
Amazonas. 

O Vice-Presidente da. Republica. dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Art. 1." O commando superior da Guarda Nacional tia comarca 
da Capital !lo Estado do Amazonas se comporá dos actuaes bata
lhões de infantaria n:<. l, 2, 16 e 17, do 1• da reserva, reduzidos 
a quatro companhias cada um, e do 1 o de artilharia, reduzido a 
quatro baterias, e dos, ora creados, 27• e 28" de infantaria, 9• da. 
reserva, com quatro companhias cada um, e 11 • de artilharia, 
com quatro baterias, os quaes se organisarão com os guardas 
alistados nos districtos da mesma comarca. 

Art. 2.• Os batalhões ns. 16 e 17, ainda não organisados, terão 
suas sédes, o primeiro no districto (le Ma.nacapuru e o segundo 
no de Ayrão. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Fe•lrral, 30 de dezembro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassian o do Nascimento. 

DECRETO N. 1636- DE 30 DE DEZBMBRO DE 189:3 

D:'t 11(1\'a orgnni~bçãi> :• l'l cotiiii13.Ddo superior da Guarda Nacional da com:trca 

do l'ral:t, no l~stado de ~tinas C~Praes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar : 

Artigo unico. O cornmando superior da Guarda Nacional da. 
comarca do Prata. no Estado de Minas Geraes, se comporá dos 
actuaes 73" e 7-!' batalhões de infantaria do serviço activo, da 
12" e 13• secções do serviço da reserva. elevarias it categoria de 
batalhão, com a designação de 120•, todos com quatro compa
nhias cada um, e de um regimento de cavallaria., com igual nu
mero de esquadrões e a designação de 68•, os quaes se organi
sa.rão com os guardas qualificados nos districtos da mesma co
marca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

C.assiano do Nascimento, 
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DECRETO N. 1637 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

Crc:l. nm r.nm•ntln(lo superior de Gu:l.rtl:t Nacional nn. comnrc~ dP It~pernna. 
Il,, Est;uln rlo [!in de Jan •iJ·o. 

O Vice-Presidente da Repub\ica do; Estaclos Unidos do Rrazil 
resolve decretar : 

Art. 1.• Fica creado na comarca de Itaperuna, no E,;tado do 
Rio de Janeiro, um coalmandr) superior de Guarda Nacional, 
que se comporá de quatro batalhões (le infantaria clo serviço 
activo, com quatro companhias cada um e as designações de 
78", 79", soo e 81", de um batalhão da reserva, igualmente com 
quatro companhias, sob n. 37, e de um regimento lle cavallaria, 
com quatro esquadrões e ~t designação de 23•, os quaes se orga
nisarão com os guardas qualificados nos municípios da mesma 
comarca. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 1638- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

n~t novâ orRanisação :'L Gunrda :\aciona\ 1la. comarca Ue Rezende, no Estndo do 

H.io (le Janeiro 

O Vice-Presidente ela Republica dos Estados Unillo;; do Brazil 
resolve decretar: 

Art. 1." O commando superior da Guarda Nacional da comarca 
de Rezende, no I~stado do Rio de Janeiro, se comporá do 33" ba
talhão de infantaria do serviço activo, já organisado, reduzido a 
quatro companhias, de mais seis batalhões de infantaria, ora 
creados, com quatro companhias cada um e as designações de 
72•, 73", 74", 75•, 76• e 77•, do 16" batalhão da reserva, já ex
istente, igualmente com quatro companhias, e do 17• regimento 
de cavallaria, com quatro esquadrões, os quaes se orga.nisarão 
com os guardas qualificados nos municípios da mesma comarca. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de dezembro de 189:3, !í" •la Repuhlica. 

FLORIANO PF.IXOTO. 

Cassiano do Nasci;,u~nto. 
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DECRETO N. 1639 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

Cren um commando superior de Gui>rda Nacional no munieipio de S. José 
olo Er;ypto, I'IJ> Estado de Ferntunbuco. 

O Vice-Pre.:;~lente da Republica dos Estados Unidos de Brazil 
resolve decretar . 

A~tigo unico. Fica '"'"''~do no município de S. José d!l z;.;gypto, 
no hstado de Pernambuco, ''Ul commando superior de Guarda 
Nacional, que se comporá ue •.-,us batalhões de infantaria do 
serviço activo, com quatro compann.~ ".ada um e as designações 
de 91• e 92•, e de um batalhão da reserva,lt;~lrnf'nte colJ\'1'-'atro 
companhias, sob n. 17, os qua.es se organisarão com os gua.ra~ 
qualificadas nos districtos do mesmo município ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 

DECRETO N. 1640 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

Cren. mai.~ dous batalhõe~, um do serviço activo e outro do da reserva, de gunrd3.S 

1mcionne~ na eomarc:::t. ele lgnassú, no gstado do Rio de .ln.neiro. 

O Vice-Presidente t~a Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resolve decretar: 

Artigo unico. Ficam creados na comarca de Iguassú, no Es
tado do Rio de Janeiro, mais dous batalhôeF, sendo um do serviço 
activo e o outro do da reserva de guardas nacionaes, com quatro 
companhias cada um e as designações de 82• e 38•, os quaes serão 
organisados com os guardas qualificados no districto do Pilar; 
revoga~las as disposições em contrario. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5n da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Cassiano do Nascimento. 
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DECRETO N. 1641 -DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

f're[l moiq um hntalhiio de infantaria ·•le gnarda~ nacinn1P.~ ria con1tll'~~ d~ 
Pil'al'ic:dJ.'l, nn Est:-.1lo d1• ~. Pnn1n. 

O Vice-Pre~idente tia Repnblica do,.: Estn.do~ T'>~ldos do Brazit 
1 'Qolve decretar: 

Art11;<> unico. Fica creado na comarca.-?'-' Piracicaba, no ~~statlo 
de S. Paulo, mais um batalhão de ior-::•tarm de guardas nac.wnae:,~, 
com quatro companhias e a dl\"""'taf;uo ~e ~97", o qual sera orga
nisado com os guardas c!Jw ... Jcados n? d1strtc~o de Santa Barbara; 
revoe:-adas a~~-t:~es em contrarw. 

Capital Federal, 30 de dezembro •le 1893, 5° da Repuhlica. 

FLORIANO PElX:OTO, 

í'assia11o do Nascimento. 

DECRETO N. Hi42- DE :iO DE DEZEMBRO DR 1893 

Ahr·tt ao ~lini..;tel'io dos :NP.gocios 1la. Jnrln~lt·i:t. \~i:v:i;lJ t> Obt·ns P11l~lil~as, ~(·h 

a r~"JIOO'-':l.l,iJid::t.de t}n \'ire-PrC'sidr~nlf~ d:t H.epnlJHc:1, .un rretlito ~>.\.tr:tOI'di

na.ri·-1 de 27:017.$979 p!'tra OC'eorr,!r a dinu·~o~ sr•tTic;os n <':trgo Un Jnr•S!!IO :\Ii~ 

ni~tPrill 41uranle o corrente exerciciu. 

O Vice-Presidente da Republica do3 Estados Unidos •lo 
Brazil : 

Considerando que o Congresso Nacional, por falta 1le tempo, 
deixou de votar os creditos perlidos para occorrer a 1liversos 
serviços, cujas verbas foram excedidas no corrente exer
cício, e 

Attendendo que por impre;;cindivel a continuação de uns c a 
conclusão de outros desses servir;os, seu adiamento para o futuro 
traria o inconveniente de maior !lespeza : 

Resolve abrir, sob sua responsabilidade, ao Ministerio dos Ne. 
gocios da. Industria., Viação e Obras Publicas um credito extraor· 
dinario de 27:017$979, assim distribuído: 

De 20:000$ á verba - Garantia de .iuros ás estradas de ferro 
- para pagamento de dous engenheiros fiscaes de 2" clttsse ad
didos a respectiva Inspectoria Geral ; 2:0li$979 a verba- Di· 
rectorla Geral de Estatística-. para conclusão de trabalhos a 
seu cargo durante o corrente exercicio ; e 5:000$ ao pessoal da 
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commissão parlamentar de viação geral da. Republica ; sendo : 
3:000$ ao auxiliar secretario, I :500$ ao desenhista. e 500$ ao 
ajudante de escripta. 

O Ministro de E:>tado dos Negocios da. Industria., Yia.ção e Obras 
rublicas assim o faça executar. 

Capital Federal, 30 de de~embro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

DI<:CRETO N. 16-!3- DE 30 DE lJEZEMURO DE l8!"J:l 

A ht·e ao Minist••r:o •la Marinha um credito suppiementar de !8;•180~ '' vet·bn -
Capit.nnias de portos- elo corrente exercicio, parn. occorrer ao aug:1nento 

•los ,·enciment•>S dos patrões e remadores das Capitanias. 

O Vice-PresiLlente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autor\sação conferida pelo decreto legislativo n. liO, 
de 31 de agosto do corrente anno, resolve abrir ao Ministerio da 
Marinh:t o credito supplementar de dezoito '!ontos quatrocentos 
e oitenta mil réis (18:480$) á ve!'ba - Callitanias de portos- do 
corrente exer~icio, para occorrer ao augmento de vencimentos 
dos patrões a remadores das Capitanias de portos da Republica. 

O Contra-Almirante Felippe Fit·mioo ltodrigues Chaves, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, assim o 
faça executar. 

Ca.pital Fetleral, CIO de dezembro de 1803, 5" da Republica. 

FLORIANO PF.IXOTO, 

Fl1'1llÚ1a Clun•es, 

DECRE ro N. l6H ...,. DE :lO DE DEZE>IIH\0 DF.: 18\13 

~hre no 1\linist(H"itl ela l\lari11ha H'll cr~clito snpplatncntn.L• •le !"{2:1:-,0;:t {L verba....., 

ltepartiçi'Ln da Carta 1\Iaritima.- do corronte exorcicio, pat•a occorrer :ts Ues-,: 

P"""'~ ria pesnal e lllrtterial dns jlh~t••'•e~ qq~ ~<' estiin Prigiwla ~111 •liYer~o~ 

IN1Jrlo~ !111. ll.Apllblica. 

O Vice· Presidente da Republlaa dos Eatados Unidos do Rraall, 
JJstwlo dt\ o.JJtorls'\Qlto conferlctn pelo deareto legislativo n, 195 
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de 13 de outubro do corrente anno, resolve abrir ao Ministerio 
da Marinha, á verba- Repartição da Carta Marítima- do cor
rento exercício, o credito supplementar da quantia de. 32:150$, 
para occorrer ils despezas do pessoal e material dos pharóes que 
se estão erigindo nos E:>t<tdos do Pará, Ceará, Rio Gramle do 
Norte, B:dlia, E,;pirito S<tnto, S. Paulo e Santa Catharina. 

O Contra-Almirante Felippe Firmino Rodrigues Chaves, Minis· 
tro e Secretario lh Estado tios Negocios tla. Marinha, assim o 
faça executar. 

Capital Federl\l, 30 de d·~zembro de lS\n, 5° lla Republica. 

FLURIA:-<0 PEIXOTO. 

Firmino Chaveg. 

DECRETO N. 1645 ·-DE 30 DE DEZK\IBRO DE 1893 

Declara ra<lnca a concessão constante dos decretos ns. 597 A P 1382, <le 19 de 

julho de 1890 n 19 •le fev~reiro de 1891. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
considerando que o decreto n. 1382 de 19 de fevereiro de 1891, 
pelo qual foi ~oncedida garantia de juros para a construcção de 
um porto artificial na enseada <le S. Domingos das Torres e de 
uma estrada de ferro desse porto a cidade de Porto Alegre, de 
Que trata o decreto n. 597 A, de 19 de julho de 1890, estatue na 
clausula lla que, si as obras não forem encetadas no prazo de 
um anno, a contar da data da approvação dos estudos, caducará 
a concessão, e que o referido prazo ja se acha excedido, não ha
vendo sido ainda iniciados os trabalhos, resolve, nos termos da 
referida clausu I_a 11 a e da 12a, declarar caduca~ supramencionada 
concessão. 

O Dr. João Felippe Pereira, Ministro de Estado dos Negocios 
da lndustria, Viação e Obras Publicas, assim o fa<;a executar. 

Capital Federal, 30 de dezembro rle 1893, 5• da H.epublica. 

FLORIANO Pg!XOTO. 

Joao Felippe Pe1·eira. 
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DECRETO N. 1.645 A- DE 30 DE DEZDIBR.O DE 1893 

Abre ao Mlnisterio dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, sob a 
responsabilidade do Vice-Pre~idente da Republica, um credito extraordinario 

de 233:974$725 para occorrer ás despezas at•' ao ftm do corrente exurdeio eoua 
os serviços a cargo da Inspecção Geral das Obras Publicas. 

O Vice-Presi•lente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Attendendo á insufficiencia. do credito aberto para occorrer, 

até ao fim do corrente exercício, ás despezas com o custeio dos 
serviços que correm pela lnspecção Geral das Obras Publicas da 
Capital Federal, de accordo com a lei n. 126 B, de 21 de novembro 
de 1892, em razão das grandes differenças de cambio e de preço 
dos materiaes necessarios áquelles serviços, e que tal custeio, 
por sua natureza, é imprescindível e inadiavel : 

Resolve abrir, sob a sua responsabilidade, ao Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas um credito extraordinario de 
duzentos sessenta tres contos, novecentos setenta e quatro mil, 
setecentos vinte e cinco réis (263:974$725). 

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

Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

João Felippe Pereira. 

DECRETO N. 1645 B - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893 

Abre ao :r-linisterio dos Negocios da Industria, Viação c Ohras PuLlicn.s, sob n. 
responsabilidade •lo Vice-Presidente da Re publica, u:n credito extraordinario 
de 30:000$ para pagamento da subvenção devida á Companhia de Via~ão 
Fer,:ea. e .Fluvial (lo Tocantins e Araguaya, no corrente exercicio. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Considerando que, ao encetar a Companhia de Viação Ferrea e 

Fluvial do Tocantins e Araguaya o serviço de navegação do 
Baixo Tocantins, contractado com o Governo Federal, já havia 
sido apresentada ao Congresso Nacional a proposta do orçamento 
da despeza para. o corrente exercício ; e 

Attendendo que por esse motivo não podia nem convinha ao 
Governo impedir que semelhante serviço fosse executado : 
Re~olve abrir, sob sua responsabilidade, ao Ministerio dos Ne

gocios da 1ndustria, Viação e Obras Publicas, um credito extra-
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ordinario de 30:000$, destinado a occorrer ao pagamento áquella 
companhia da subvenção devida pelo serviço de navegação 4o 
Baixo Toc:1ntins, no corrente exercício. · 

O ~Iinistro dos Negocios ela Indu~tria, Yiação e Obra'! Publicas 
assim o faça executar. 

Capital F01leral. 'lO de drzembro I! e l8U3, G• da Republica. 

Fr.mt~A:'-10 PEIXOTO. 

DECRETO N. l(H;í c- DF. 30 DE DEZE~IBRO DF: 1893 

,.\ht•ll ao ~Iinisterlo rios Negodos <.In. lnt.lli~tl'i:t, Viaç::io e Obra~ Pub!ic~s, sob 

a re~pon~ahilida.de do Vic~·Pre:üJente da Hepublica, ll'll credito extra.ordi-. 

nrtl'io de 893:4Sü~'340 para pag-amento de despe1.as excedidas no correntP. 
exer,~kio C·}ll! o ser\· i.-:() 1le cnh,n:~:H:;.Lo n·1 Est[ldn 11·l Uio Grnn,lc do Snl. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Cnidos do Brazil : 
Considerando que, devido it exiguid,,de da consignação desti· 

nada ao serviço de colonisação no Estado elo Rio Grande do Sul, 
tlo orçamento vigente, !'oram as respectivas despezas além da 
q nantia para e~se fim distribuída ; e 

Attendemlo que, por serem conhecido;; C·S beneficios e vantagens 
resultantes da colonisação que afllúe àquelle gstado, não podia o 
Governo. sem grave perturbação nas colonias, paralysar o ser· 
viço de hospedagem, agasalho e collocação dos immigrantes: 

Resolve abrir, sobsuare~ponsabilidade. ao l\linistro dos Ne· 
gocios da Industria, viação e Obras Publicas, um credito extraor· 
dinario de 898:4868840, destinado ao pagamento de despezas 
com o serviço da culonisação no E~ta1lo do mo Gr·ande do Sul, 
durante o corrente exercício. 

O Ministro de Est:tdu do;; Negocios 1la Tlltlnstria, Via<;ão E1 
Obras Publicas as~im o fh.ça. executar. 

Capital Ferlcral, 30 Lle dezembro de lR93, G·• da Rcpublica. 

FLOIUANO PEIXOTO. 
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DECRETO N. 1199 (*)- DE 31 DE DEZEMBRO DE 189-2 

·\pprova o reguia~nento para a l~gcola rle Sargentos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando (la autorisação conferida pelo art. 19 da lei n. 39 A. de 
30 de janeiro do corrente anno, resolve approvar o regulamento 
para a Escola de Sargentos, que com este baixa, assignado pelo 
l1eneral de Briga<la Francisco Antonio (le Moura, Ministro de 
Estado dos Negocios da Guerra, que assim o tenha entendido e 
faça executar. 

Capital Federal, 31 de dezembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio de Moura. 

Regulamento para a Escola de Sargentos 

CAPITULO I 

DO FIM DA INSTRUCÇÃO 

Art. 1.0 Esta escola tem por fim habilitar pessoal para pre
encher as vagas de sargento nos corpos do Exercito. 

Art. 2." O seu curso será dividido em quatro annos; em cada 
um delles haverá uma parte theorica e outra pratica. 

CAPITULO li 

DO PLANO DE ESTUDOS 

Art. 3. o O curso theorico constará do seguinte : 

1° anno 

Leitura- Lettras, sylla.bas, phrases. 
Calligraphia- Exercícios até bastardinho. 
Contabilidade- Taboada até divisão. 

(') Publicado no Diario 0/ficial de 24 de maio de 189~. 
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2•• anno 

Leitura facil, princípios de grammatica. 
Calligraphia-Exercicios ate cursivo. 
Contabilidade até divisão. 

Leitura corrente. 
+jrammatica nacional. 
Escripta corrente copiada. tlictat.la . 
. \rithmetica ate frac~;ões decimaes-metrologia. 
Not;ões de geographia physica. 
Noções elementares de hygiene militar. 
Desenho linear. 

.J·• un11o 

Leitura em autores classicos. 
Arithmetica até proporçõe~. 
Analyse grammatical, logica. 
Exercidos de redacção. 
Noções de corographia. e de historht do Brazil. 
Noções de hypologia. 
Desenho linear. 
Art. 4.• O exercício pratico será dividido por armas, do modo 

seguinte: 

ARMA DE INFAi'iTARL\ 

l'' anno 

E~cola de recruta sem arma- Nomenclatura tla arma e da. 
munição regulamentares- desmontar e montar a arma -limpeza 
e con,.ervação do armamento. 

Escola de recruta com arm(t- Manejo- posiçües do atirador. 
exercícios preliminares de pontaria -visar com a arma apoiada 
e a braços livres- applicação do dedo na tecla do gatilho para 
tazer disparar a arma ~tiro de quartel com carga reduzida). 

Primeiros exercido~ de gymnastica e de esgrima de baioneta, 

2• anno 

Nomenclatura do equipamento-arrumação da roupa da ordem 
na mochila. 

Exercícios de companhia em ortlem unida e dispersa. 
Tiro com cartuchos desembalados. 
Deveres do soldado e do cabo de esquadra. 
nymnastica, esgrima de baioneta. 
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3° anno 

Exercício de batalhão. 
Apreciação das distancias. 
Trabalhos na. linha de tiro- noções geraes do tiro, definição de 

trajectoria, angulos e linhas de tiro e de mira, velocidade inicial, 
restante, zona perigosa, etc. 

Alça de mira, seu emprego. 
Tiro com a arma apoiada. 
Tiros sobre alvos fixos, a braços livres, de pe, de joelhos c dei~ 

tado. 
Deveres dos forrieis e dos segundos e primeiros sargentos. 
Gymnastica e esgrima tle lmionettt . 

.Jn anno 

Apreciação de distancias. 
Continuaçilo de exercícios na linha de tiro, fogo de pé, de 

joelhos e deitado, sobre alvos fixo,; e moveis. 
Construcção de trincheira, abrigo. 
Exercício de companhia e batalhão em ordem extensa e unida. 
Deveres dos sargentos ajudantes e quarteis-mestres. 
Nomenclatura e serviço da metralhadora. 
Gymnastica e e~grima de baioneta. 

ARMA DE CA V ALLARIA 

1• anno 

Escola de recruta sem arma- Nomenclatura da clavina, do 
revólver, da espada e da lança- modo de montar e desmontar as 
armas portateis de fogo. 

Limpeza e conservação do armamento, nomenclatura 1lo arreia
manto. 

Escola de recruta com arma c a pé- Manejo da clavina e do 
rewolver, posição do atirador, exercícios preliminares de pon
taria-visar com a arma apoiada e a braços livres-applicação do 
dedo na tecla do gatilho para fazer disparar a arma- tiro de 
quartel. 

Manejo da espada. 
Equitação. 
PrinCípios de gymnastica. 

2J anno 

Nomenclatura do equipamento. 
Exerci cios de secção -Manejo da lança, a pé e a cavallo- a ti· 

radores- tiro de clavina com cartuchos tlesembalados. · 
Deveres do soldado, dos anspeçadas e dos cabos de esquadra. 
Gymnastica e esgrima de espada. 
Equitação. 
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Escola de r~quadrão. 
Apreciação de distancias. 

3" anno 

Tr·abalho~ na linbn. de tiro- Definições de trajec:Oria, angulos 
e linhas de tiro c tle mira, vcloci'1n.de inicial e restante, zona 
prrigosa, etc. 

Alçn. de mit·a e seu emprego. 
Tiro com a arma apoiada. 
Tiro St•bre al ,-o~ fixo> a braços I i vres, de pé, de joelhos e dei-

tado. · 
Deveres dos forr~is e dos srgundos e primeiros sargentos. 
Gymnastica e e~~rima de e~pada. 

Exerci cio 1lc esquadrão- Servi•;o de descobertas e 1le flanquea
dores-jogo de lança. 

Continu~tção de exercício na linha de tiro, iiJgo a pe, de joelhos 
e dei ta do, sobre al vo3 fixos e moveis. 

Continuação ele trincheira e abrigo. 
Nomenclatura e serviço da metralh!l.dora. 
Deveres dos sargentos ajudantes e quarteis-mestres. 

ARMA DE ARTlLII.\Rit\ 

fo wmo 

Escola do recruta desarmado- Nomenclatura do mosquetão, 
do revM ver P da espada - montagem e ,Jcsmontagem do mos
quetão c do r!•vülver, limpPza e con~ervação do armamento 
porta til. 

Nomenclatura <lo arr<'iamento de montaria. 
Equitação. 
Escol<~ dn recruta com mo>quetão- l\lanejo da arma. posição do 

atirador. exercirios preliminares de p.mtaria, visar com a arma 
apoiada e a braços livres- applicaçiio do dedo na tecla do gatilho 
pa.ra fazer disparar a arma- tiro de quartel. 

Primeiros exercícios de gymnastica e de esgrima de baioneta. 

:!•J t}ílilO 

Nomenclatura 1las hoc~as dP l'ogo l'egulamentares, dos seus 
reparos, palamenta e accessorios, e tlo arreiamento de tiro. 

Serviço da bocca de {bgo - tiro de artilharia sem projectil. 
Exercieio de companhia, como ínlanü~~-
Equitação. 
Gymnastica P esgrima de baioneta. 
Deveres dos solrlados, anspeçadas e cabos de esquadra. 
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3• anno 

Apreciação de distancias .. 
Nomenclatura da munição. 
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Trabalhos na linha de tiro, detirtil,!ão da trajectoria, angulos e 
linhas de tiro e de mira, velocidade inicial, restante, etc. 

Alça. de mira do mosquetão e seu emprego. 
Tiro com mosquetão e revólver. 
Estudo e emprego da alça e tio quadrante de pontaria nas 

boccas de fogo. 
Verificação da munição, accessorios e palamenta. 
Tiro com granadas e schrapnels sobre alvos fixos. 
Serviço de conductores. 
Deveres dos forrieis, primeiros e segundos sargentos. 
Gymnastica e esgrima de espada. 

-1• anno 

Exercício de bateria. 
Regula.;ão da alça para uma bateria de campanha. 
Emprego dos difl"erentes projecti:-:. 
Tiro sobre alvos fixos e moveis, com uma secção, uma divisão 

e uma bateria. 
Construcção 1le espaldão para artilharia. 
Emprego de telemetros. 
Deveres dos sargentos ajudantes e quarteis·mestres. 

ARMA DE ENGE:"'IIARIA 

1• anno 

Escola do recruta sem arma- Nomenclatura tia arma e 
munições regulamentares e dos diversos instrumentos de S<tpa. 

Limpeza e conservação do armamento e da terrament<t tle 
sapa. 

Escola do recruta com arma- Manejo da arma- posição do 
atirador, exercícios preliminares de pontaria ; visar Cl•m a 
arma apoiaria e a braços livres, applicação do rledo na tecla 
do gatilho para fazer disparar a arma - tiro de quartel. 

Primeiros exercícios de gymnastica e esgrima de baioneta. 

2•anno 

Nomenclatura do equipamento-arrumação da roupa da ordem 
na mochila. 

Exercício de companhia em ordem unid<l. e dispersa. 
Tiro com cartuchos <lesem balados. 
Traçarlo e construcção de fortificação de campo de batalha. 
Deveres dos soldados, anspeçadas e cabos de esquadra. 
Gymnastica e esgrima de baioneta. 

Poder Executivo 1893 
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3" anno 

Ap~eciação de distancias. . 
Trabalhos na linha •le tiro-No(,'ues gerae~ do tiro, definição de 

trajectoria, angulos e linha de tit•o e de mira, velocidade inicial 
c !'l'~t.1nte, zona J•eri~osa, etc. 

Al<;a de mira e seu emprego. 
Tiro com a ai'rna apoi:lll.a. 
Tiro ~obre alvos fixo~ I' mo\·ei:'. a bt•aços livre~, tle p!>, 1le 

joelhos e deit.a•lo. 
Tc-legl·aphia por sig-11aes isolado~, tclegraphin. semaphorica. 
Alpha bet.o e signaes de Morse. 
Traça11.o e construcção de obra>: •le campanha. 
Deveres dos lbrrieis, segundos e primeiros sargentos . 

. Jo ai•/10 

Cnnstruc•;iio •le linhas telcgraphic:ts, rasteira:; e aercas. 
lioo do!< appa!'Clhos tcle.~raphicos electriros de tr-a.n,mbsão. 
llcstruic;fw e I'epnro de linho~ tch1graphicas. 
Empn•ga •lo apparelho til' t"L•;,:raphi<L optica do coronel Man-

gin c do ~.Plio:>tato. 
Ct•nstrucç~o de pontes militare~. 
Nomenclatura e serviço da metralhadora. 
Deveres dos ~argentos ajudantes e quarteis-mestres. 

Escripturação militar 

O ensino •le escripturação militnr será datlo no 3" e 4'' anno.; c 
diYi•lido do ~P-gninte modo: 

.']' anno 

Yales •1e ração, pernoutes, mappas diarios, de força, mensal. 
relação lias praças com 1lireito a. vencimentos durante o mez, 
pedidos de t:wdamento e de mat('rial, escala •le serviço e alteração, 
parte~ acru~atnl'ia~. 

Ajuste de contas de fardamento e escripturação dos livros tias 
baterias, esquadrões, companhias, secretaria, casa da or(lem, 
repartição 1lo quartel-mestre e do agente. 

CAPITCLO lii 

DO PESSOAL DA AD~IINISTRAÇÃO E SUAS ATTRIBUIÇÕES 

Art. 5." Pam o regimen administrativo da escola haverá : 
1°, um commandalite, coronel ou tenente-coronel de corpo 

especial scientitico ; 
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2", um fi~cal, major de corpo especial scientifico ; 
3°, um ajudante, capitão effectivo do Exercito; 
4", um secl'etario ; · 
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5", um qtw.1·tel-mcstrc ; 
o·, um agentP, o!licial effectivo ou relormado do Exercito; 
7", qmttro commandante~ de companhias, capitães dfectiYOS 

do Exercito; 
8", quat.ro suJ,alternos, officiaes elfectivo:o: do Exercito; 
9", dneo amanuenses, praças de pret de bom comport;tmento 

e com as necessarias habilitaçõe:-:, sendo dous para a secretaria. 
um para :t sala das ordens, um para a repartição 1lo quartel
mestre e o ontro para a do agente ; 

10, os g-uardas, praças de pret elfectivas ou reformadas, que 
forem net~es,arios pctra o set·viço das arrecadações, linha de tiro 
e cavnllariças. 

i\ rt. 0." O commandante é o principal responsa vel pela fiel 
execução deste regulamento ; sua fiscalisac;ão e inspecção abl'an
gem toriO!' os ramo,; do serviço administrativo, 11i~ciplinar c 
doutrin:ll ; como pt·imeira autoridade da escola. é o unico orgão 
que põe o estabelrcimcnto em relação com o Goveruo, por in
ternwd iu do ajudante general, a quem e immediatameute :-;uhor
tlinatlo. 

Art. 7." Incumbe ao commandante: 
1", presi,lir os conselhos de instrucçiío e economieo; 
2', dPsignal' de entre os empregados da escola, na falta ou im

pedimento de :tlgum, quem o substitua interinamente, d:mdn 
dis:-:o parte ao njudante general, si o pt·ovimento do Jogar niio 
for ,lo sua competencia ; 

3·•, conce•1et' di,pensas do serviço, ou licen<;a, sem pcr1b Lle 
11encimcntos, nito excedendo porém o prazo de quatro <lias ; 

4", enYlar ao ajwlnnte general, no mez de janeiro, um rela
torio circumstn.nciado r1o estado <h instituição nos seus tres 
ramos : :vlminbtt·Dti vo, disciplinar e instructi v o ; comprehen
dendo os trabalhos realisados no anno antecedente. assim como 
as propostas de medidas cuja adopção julgar necc~"aria para 
melhorar o ensino e as coudiçõcs materiaes do estabelecimento, 
a rela<:ão da conduda de to<lo:o; os ofiiciaes e infel'iores empre
gados na e~c.J!a, c 110 pt·incipio tio cada trimestre a rela<;ão dos 
empregados com •1cclaração dos cargos que exm·cem, corpos a 
que pertenc<'m c juizo quP forma sobre cadtt um delles; 

5", remetter ao quartel-mestre general, trimensalmcntr, o 
mappa demonstrativo dos animaes existentes na e.;cola, com 
declartv:ão <1o ~eu estado, e annualmente o mappa de carga e de,;
carga dfi> armamento, equipamento, arreiamento, munição, 
apparelhos, viaturas, utensilios, com declaração do estado em 
que c~tiverem. 

Art. 8." S;lo attribuições do fiscal: 
1°, substituir o commandante nos seus impedimentos; 
2", presidir o conselho de disciplina; 
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3•, verificar e rubricar os docmhentos de receita e rlespeza 
da esoola, antes de os submetter ao exame do com mandante ; 

4•, inspoocionar a instrucção theorica e pratica; 
5•, applicar t<Jdo ~seu zelo ~ esfor•9o para. 9ue os alumn~s 

procedam com a. maror correcç-au e seJam · ~ohCitos no cumpri
mento de seu dever; 

6•, apresentar ao commandanle, uo principio de c:~da. anno, 
uma exposição detalhada tlo senit;o a ~eu cat·go; 

7•, cumprir todas a..; ol'dt•rh impostas pelos regulamentos em 
vigor aos majores do;; corvos arr<·.~imentados do Exercitu. 

Art. 9." Ao ajudante irwtunbe, alem •\o desempenho de todos 
os serviços que competem aos [\judautes t\os corpos arregimen
tados, a ~irecção do pe~soal empregado na linha de tiro e nas 
cavallari s. 

Art. lO Ao secretario compete: 
I•, dirigir todos os trabalhos da secreta.ria, cumprindo fiel

mente as ordens do commandante; 
2•. fazer escrever, regi~tr-ar e experlir os Jm·IJeis que correrem 

pela secretaria, confot·me a~ in~truc1;ü~s e ordens do comma,n
daute ; 

3·•, escrever e archivar a correspondencia reservada ; 
4", preparar os esclarecimentos precisos para a confecção do 

relatorio annual ; 
5", lavrar os contractos que devem ser assignados pelo com

mandante; 
6•, lavrar as aetas d:1s sessões dos conselho.-; de instrucr;ão e 

economico e os termos de exame dos alumnos ; 
7•, propôr ao com mandante as medidas que julgar necessarias 

para o bom andamento dos trabalhos da secretaria; 
8", ter a seu cargo a bibliotheca ria escola, zelar pela conser

vação dos livros, memorias. mnppas, desenhos, etc., que ell!f 
possuir, e organisar os respectivos catalogos. 

Art. li. Ao quartel-mestre incumbe: 
1•, fazer os pedirlos do material ordenados pelo command:mte 

e receber esse material, dando parte do recebimento ao fiscal ; 
2", ter sob sua guarda a rouparia dos alumnos e todo o mate

rial que não estiver a cargo de outros empregados no estabele
cimento, o farrlamento ainda nüo tlistrilmido, os generos desti
nados á alimentação tlus alumnos e a forragem dos ani
maes; 

3•, fazer as folhas e preto; dos vencimentos do pessoal da 
escola, receber a importancia da repartit;ão competente e pro
ceder ao pagamento, tendo obtido permis,-ão do fiscal ; 

4•, organisar e apre~entar ao commandante,por intel'lne!l.iodo 
fiscal, no principio de carla seme:<t.re. um mappa demonstrativo 
de torlo o material a seu cargo, com declaração do estado em que 
se achat·. 

Art. 12. São obrigações do agente: 
1•, fazer todas as despezas ordenadas pelo commandante ; 
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2", fazer os vales para o fornecimento de generos alimenticios 
e forragem e apresental-os.á rubrica do fiscal ; 

3·, receber diariamente do quartel-mestre os generos para o 
rancho dos alumnos; 

4", administrar o rancho, zelando pela fiel execução das ordens 
em vigor a semelhante respeito. e ter a seu cargo todo o material 
existente no refeitorio, na cozinha e na 1lespensa. 

Art. 13. Os amanuenses teem por dever auxiliar os encarre
gados dns repartições em que servirem, cumprindo fielmente as 
suas ordens. 

Art. 14. o~ commandantes tlas companhias e os subalternos 
devem cumprir o que está estabelecirlo no regulamento para o 
serviço dos corpos do Exercito, com as mor1iftcações constantes 
do presente regulamento e na parte relativa ás penas. 

•Art. 15. Ao~ guar1las cumpre r1irigir o serviço do trato dos 
animues e a limpeza das cavallariças, conservar em bom estado 
a linha de tiro, os apparelhos, armamento, rquipamento de que 
rstiverern encarregados. 

Ct\.PITULO IV 

DO PESSOAL DA INSTRUCÇÃO E SUAS ATTRIBUIÇÕES 

Art. 16. Para o serviço da instrucção dos alumnos haverá: 
1", quatro professores, officiaes do Exercito, com reconhecida 

aptidão para o ensino ; 
20, quatro adjuntos nas mesmas condições; 
3", um mestre de esgrima; 
4", um mestre de gymnastica. 
Art. 17. Os logares de professor~ de adjunto serão exercidos 

por commissão. 
Art. 18. Cada professor será encarregado do ensino theorico 

de um dos annos em que se divide o curso e t1o ensino pratico 
de nma rias armas. 

Art. 19. Tres dos professores, a-:sim como tre:;: dos atljuntos, 
devem pertenrPr ús armas dn artilharia, cavallaria e infantaria; 
o outro poderá ~rr do cnrf!O tle engenheiros, do estado-maior de 
l" da~se ou de qualquer das armas, comtanto que tenha o 
curso dP Pngenhari;t; este será encarregado do msino pratico 
(la arma. de engenharia e os outro~ do das armas a que perten
cerem. 

Art. 20. Aos profes~ores compete: 
I a, comparecer com pontualidade its aulas e exercicios e ob

servar rigorosamente os programmas do ensino; 
2'', comparecer ás sessões do conselho de instrucção; 
3•, exercer a mais severa ftscalisação sobre os alumnos du

rante as horas do ensino, advertindo-os ou dando parte ao fiscal, 
conforme as circumstancias do~ que procederam mal ou não ap
plicarem-se ao estudo ; 
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4", prrstar os e!"clareciment···s que forem r('quisifados pelo 
comnmnllante, em relação ao <:'xnrcicio lle sua" funcr;ü• s :. 

;)n, ~olicitat• o quejulg,t.re-mH'IIÍ(•lJt_r• p:tra "Pll~i1111 th2ot'ien e 
pt·n ti co que esti n·r a ~eu eat·go ; 

6 ', dar ans ;uljmitos as prPr·i-;t:< in<t 1'1! ... ,- ('· p:u·.: :• ;·pgul.u·itlndc 
e mctlwdo <le en<ino ; 

7", :1 pi'PSCIÜttr trimensa lment ·, pot· intr·rmr· li o •lo fbeal, uma 
nota inrlicati Y;t d" aprovl'itameui'J l!r ···'"''· :dtuntw, tanto na 
aula theot•i;•:• como nos l'Xer·cicio,; prati•:o'. 

Art. 21. ,\os mL"'h'('S CJIIl!'l'le : 

l". e••mp:lJ'!·cet• p·•ntualmcn'c Ú< l1-•ra< :1• L··,_tlas 110 pro
gTamma do rn~ino c executai-o ticlmrntr· ; 

2". cxrn·e1· a mais ~evet':L lhcali:;a•; ;., ."ol•t·c "" '.lnmn- s Llurante 
o ensino. a•lmoe~tand •-03, ou, conll>rmc a-: cii"<'lllll4ancias, dando 
parf.e ao ti<cal. •i al;!•tm rkllr,: pr .. c--olr·r m:1l nu u:i.u applicar-se 
aos tt•:1 balhos. 

Art. 22. :\o;; :vljunto;; c um prc : 
1·•, comp tr. <'PI' no~ lo;::an•:: c a,; hora.; in•\k:ala.; pelo proftl~sor, 

a quem tleYem ;~uxiliar e ol:~t· cttmp:·imL·nto .-,~ in~truct;ões t[UC 
I!Plle I'l'CCU('l'l'Jll ; 

:!"', suhstituit' " p:·ofessor nas ~tn.; litltas e impeJimentos, 
1liri;;-i1· " fi<cali~:or os alumllfl> na< "alas de e"tutlo. 

CAPITL'LO Y 

PE<SO.\L DO SJ:Il \'I<. O ~A:XIT.\J:IO 

Art. -n. Parn o "Prvi•:n •l:t enf\'rm~ria d·J p-:t:ohe!Peimtmf.o lta-
veri• 

l", um mr•li•·o do l[li'"lro <lo ;-:xr•rcito 
~", lllll llltdim adjunto ; 
:~', um pharmaceuti,·o 1nilitat· ; 
4'', um enll.mnei:'o; 
5·•, um ajudante rl(' enfenneirn; 
(i", nrn cuzinltl'iro~ e os SCl'\"L'llt<·s qnc· f,Jl·:·m inrlispethtvcis. 
Art. :!L Ao me·lico eltet\· da. enfermaria t'O.npet~ : 

l", pl'é:<t:H· rle;;n·latla:ncnte c·s 'o•x: •JTo,; ciP stm pro!Jssiio. não 
só aos alumnus. co1no a. to I••' os <·mpt· ·;: t•l"s que r<'si!lircin no 
estahel•<'imr·nto ou uas pt·oximi•'a IPs. e :L ,;u;t,.; liunilias; 

2'', ''Pt'('SI'llt ·•1· annnalmcnt.e ao c<~mmand:uttP, ate :10 fim tio 
mc·z li•· j:Htr·it'"· 11111 mappa P-hti<ti·-•l ·l-• m •i"ÍrnPnto ria pnlh'
maria; 

3", da.r a~ Jll'Pei,;as in~tni•'•;•-·P' "" a.J_jlllll<•. "" pharmacr·ut.ico 
O no Clli!•l'lll!'!l'·• paJ•a '!li''" ..;.-:--;'o;ll ltl'll'o'ht• , •>III a ol!·l·itla l'!'""ll· 
larirl:Hle; ~ 

-1", rr·qui,cit_ar do commaiHlantl·. p'•r intCI'IIIC•lin do fi>cal. todas 
as peovirlt·nl<a~ qw·lhe pat'P<'''I'-·111 111 ., '''"'".;"' pa 1'<1 a b• >l\ PXt't'llt;;io 
tlü~ :--: 1Jl'\'ÍC 1Y) ;J. ~:(•u (,':lJ'~I); 
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5o, participar ao fiscal, sem demora, qualquee caso de molest.ia 
com caracter contagioso ou epidemico, indicando os meios para 
atalhar ou remediar o mal; 

6", examinar o:;; generos alimenticio3 que entrarem p1ra o 
estabeleciment(1, fazendo parte •1a commissiio de exnme e ~>empro 
que fnr determinado pelo commanLiatJte ; 

7", inspeccionar os candi•lato~ a matricula ; 
80, inspeccionar todo-; os a\umnos no principio •1c carla tri

mestre, pam o fim de verificar si ha al.~um caso de molesti~t in· 
cura.vel que exija inspecção de junta militar desande e dar pa.rte 
ao comman•lantc, por interme•lio do major, do que f'nc:mtt·ar, 
para que ~Pjam tomadas as providen::ias necessarias ; 

9', revaccinar o:; alumnos :;empre que for conveniente; 
lO, communicar ao fl~cal qualquer falta commettirla pelo 

adjunto, pharmaceutico e enfermeiro, no cumprimento t1o~ seus 
deveres; 

li, revistar, pelo meno> uma vez por semana, todo o estabele
cimento e propor ao commandante, por intermcdio do fi-;cal, as 
medidas que julgar necessaria:> ; 

12, assistit• its sessões do conselho economico. 
Art. 25. O medico adjunt0 tem por dever substituir nas suas 

f.tltas e impedimentos o medico cltefe da enfermaria e auxiliai-o 
no serviço. 

Art. 26. São attríbuições do pharmaceutico: 
1°, examinar os medicamentos e vasilhame que entrarem para 

a pharmacia, qualquer que ~eja a procedencia, r1ando parte ao
medico chefe da enfermaria, das falta.s que encontrar, afim de 
que o commandante possa providenciar ; 

2", aviar todo o receituario ; 
3", lazer os perlitlos, por int')rmedio do medico chefe, do qnn.nto 

fo"' ~ecessario {t pharmacia. 
Art. 27. Ao enfermeiro cumpre: 
1•, tratar com todo o desvelo os alumnos enrcrmos, sendo 

neste serviço auxiliado pelo seu ajudante ; 
2", conservar a-; s:llas e outras dependencias da enfermaria no 

melhor arranjo e asseio e as camas sempre com a roupa limpa ; 
3'', ter sob sua guarda :t arrecotdaç:ão espacial dn. enfermal'ia, 

na qual serã<1 depositados torlos 03 artigos que não estivet•om em 
serviço diario ; 

4", executar escrupulosamente toLlas as ordens do medico 
chefe rla enfermaria e responder por tudo quanto nella existir ; 

5·>, dar parte ao medico chefe. de qualquer falta eommettida 
pelo seu ajudante, pelos serventes ou pelos alumno,; enfermos. 

CAPITULO VI 

D.\ ADMISSÃO !lO!'\ ALUMNOS 

Art. 28. Para admissão na escola. exige-se: 
I", ser br[tzileiro ; 
n,o, ~"r rir rnnstitnição rohust.n. e ttw ~il\<1 vnccinarlo: 
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3•, ter de 14 a 17 annos de idade; 
4", ser apresentado por pessoa quf' se interesse pelo seu fu

turo, como p:w. mãe, avós, tutor. 
Art. 29. Teem preferencia para admissão : 

. 1°, os que já souberem ler, escrm~er e conhecerem pelo menos 
as quatro operaçrõrs sobre numeros inteiros ; 

2·•. os filhos ela~ praças e otliciat~s do Exercito e dfL Marinha. 
Art. 30. Par·a se verificar a~ condir;iles do n. 2 do art. 28, 

mandará o commandant'3 inspeccion:tr o c:tndidato à matricula 
pelos rnediro.; da Pscoia, ')Ue de1·eriio declarar por escripto si o 
candidato loi V<H'cinado e ,i tem :ilgnma f'nlermidade ou defeito 
physico •1un o torn(' incapaz para a proti~siio das armas. 

Art. :11. Na lhlta a h~oluta de cprtidiio •le baptismo ou justi!i
caçiio julgada por sentença para ~ati~fazer a disposiçã.o 3" do 
art. 28, a idade ~erá amliada por uma commissão nomeada pelo 
commawlante f' cnmpusta de tres officiae~. ~endo um delle~ o 
medico. 

Art. 3~. Para julr;ar-se do primeiro caso rle preferencia, o com
mandantP da Pscola nomeará uma commissão composta de um 
pro!L•o:s·•r e dP •lous adjunto~. E~ta commis~ão examinará e clas
sitleará " cawlorlato ou ean•lidato~. que ge apresentarem afim de 
ma·ricular·~e n·• anuo do curso theorico correspondente ú,s re
"pectiYa~ habilitaçüe~. 

Art .. :1:3. :'\o a c to de admissão o com mandante designará 
a companhia r•m qun rleve ser incluído o novo alumno, tendo em 
ron;i•leraçii•>. quanto for possi ,-e!, a sua idade e rlesenvolvi
mento phy,;il'o. 

Art. :11. Po•lf'riio ;:er tl'ansferidos do Arsenal de Guerra para a 
E~cola do Sargeutos os aprendize,. artífices maiores de !4 annos, 
que não tin•I"<'Ill apt.i•liio para o< officio~ e forem de bom com
porf;nn"llln. 

CAPITULO Y!I 

f!O A'iNO I.ECTJ\"0 F. F.XA~fE~ 

Art. 3;->. o,. tmballws e"cnlares cnmeçarão no primeiro rlia 
ut.il do mPz riP m:1rç•J e tPrminal'i"io a 7 •le dezembro. 

Ar L :3G. O cr~no:elho de insti·nc1;iio organi~ará, dias antes da 
abertm·a da e~cola. o hora rio da< aulas theoricas e praticas e a 
duração dp cada aula ou exercício. a qual nunca será inferior a 
um~ hora .. o horario e o prngrammn. do en;úno, rle que tambem 
sera organtsado um detalhe pelo conselho de instrucção, serão 
submettidns á approvação do Unverno. pelo,. t!'amites legaes. 

Art. :!7. Haverá um exame pardal r.las doutrinas que consti
tuem o cur~o thPorico, perante uma cnmmis;.ãn nomeada pelo 
com mandante e na. r"opoca IJlle o corEelho dr instrucção designar. 

Art.. :m. Dm·nnt11 o ml'z dr~ agoo:to lieariio suspensas as aulas 
theoricas para. que os alumno~ ~Pjam exercitado~ tOra !la escola 
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e em local apropriado, no serviço de acampamento, combates, 
construcção de íbrtificação de campanha, etc. 

Art. 39. Os exames finaes começarão logo que terminar o 
anno lecti v o. 

Art. 40. A commissão examinadora das matarias do anno 
theorico compor-se-ha de dous professores e de um adjunto, fa
zenrlo sempre parte della o professor da cadeira. 

Art. 41. A commissão examinadora da parte pratica será tam
bem composta de dous professores e lfe um adjunto, sendo este e 
um dos professores os que durante o anno estiveram encarre
gados da instruc~ão pratica dos alumnos sujeitos a exame. 

Art. 42. Os presidentes da commissão de exame são considera
dos como delega<los do commandante da escola, que por isso po
derá, todall as vezes que julgar conveniente, assumir a presiden
cia de qualquer das commissões. 

Art. 43. O alumno .que sob, qualqu~r pretexto, deixar de re
sponder a qualquer dos examinadores, será considerado repro
vado. 

Art. 44. Terminadas as provas em cada dia, a commissão ex
aminadora procederá ao julgamento dos exames, sendo o resul
tado guardado para a classificação por ordem de merecimento. 

Art. 45. Findos wrlos os exames, reunir-se-ha o conselho de 
instrucção e procederá á classificação dos alumnos por orrlem de 
merecimento. 

Art. 46. Do resultado dos e:tames será lavrado o respectivo 
termo e publicado em ordem do dia e no Diario Official. 

CAPITULO VIII 

DOS ALUIIINOS, SUA ORGANISAÇÃO E TRATAMENTO 

Art. 47. Os alumnos da Escola de Sargentos devem constituir 
quatro companhias, sendo de 100 o estado completo rle cada 
uma. 

Art. 48. Cada companhia deve ter um primeiro sargento, dous 
segundos, um forriel, seis cabo> de esquadra e seis aMspeçadas. 

Art. 49. Os alumnos, por occasião de sua matricula, devem 
ser classificados por armas, tendo-se em vista o numero de 
baterias, esquadrões e companhias que ha no nosso Exercito ; 
para isso deve guardar-se a seguinte relação: para um alumno 
da arma de engenharia, cinco de artilharia, sete de cavallaria 
e 18 de infantaria. Si acontecer que em um anno Iectivo fique 
prejudicada nesta distribuição alguma das armas, dever-se-ha 
no anno _se_guinte, por occasião das novas matriculas. compensar 
esse preJUizo. 

Art._ 50. Aos alumnos se abonará soldo de soldado, qualquer 
que se;a a sua graduação até segundo sargento. Aos primeiros 
sar~ento~ abonar-se-ha o soldo r lo posto e a gratificação de volun
tarw. 
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Art. 51. Metaue do soldo dos alumnos serit necolhida. á Caixa 
Economica, ten•lo cada um a sua caderneta, que só lhe será 
entregue quando for desligado da escola com o curso completo. 

Art. 52. Uma quint:t parte do soldo dos alumnos·eutrará 
mensalmente p:tra o cofre dn conselho ecnnomico, com applicação 
especial no pagamento dtt lavagem de roupa, c a outra parte 
lhes sera tiistribuida. 

Art. 53. Os alnmnos, dep:1is Je concluírem o rc3pectivo curso, 
devem ser transteridos para os corpos da :trm;t de que rece
beram instrucção e t:erão obri~ados a servir o tempo marcado 
para. os voluntarios, percebendo a. re . .;pectiva gratificação. 

Art. 5-i. Os alurnnos que por qualquer c;rcumstancia. forem 
transferidm pat'a a~ corpo~ tio Exercito antes r\e conclnirem o 
curso, serão ohrig1do~ tambern a senir o tempo marcado para 
os voluntarios, por m não perceberão a re>pecti va ~Sratifica<;iio. 

Art. 55. O tem o de serviço dos alumnos ~erá. contado da 
<lata de sua transferrncia para o:-: corpo~ <1o gxercito ou para a 
Escola Militar. : 

Art. 56. O.> alumnos primeiros ~argc·nto" .las companhias set·ão 
escolhido,; de entre os H'gundos que tiverem concluidtl o curso 
com as melhores notas de apt·oveiümento nas aulas e exercícios 
e sem nota de castigo nos seus assentamentos. 

Art. 57. TPndo exercido durante um anno a sargentcação da 
companhia, os peimeiros sargentos serão substituifl_os e transfe
ri tio.-: parac0rpos de sua arma, senuo-lltes contado como de serviço, 
para todos os effeito~. o tempo que pas,:aram na escola no exer· 
cicio de seu po~to. 

Art. 58. Os alumnos gratiuados, tr.msferidos para os corpos 
do l~xercito com o cur5o completo, ticarão aggregados, si não 
houver vagas do~ seus p11stos e de\·criio p:1ssar a effectivos nas 
prim<'ira~ qnf· ~e •lerem. 

Art. 5!J. 0; altunnos não graduados, f!UC forem transferidos 
com o cur·s' completo, serão preferi•los para o preenchimento 
tia-; vaga..;. 

Art. 60. O;; alumnos, quan<l.o doente'l, sP6ío tratatios na en
fermaria do estabelecimento. 

Art. 61. Todos osalumno5 ser:ioarranchatios. 

C.\PITL'LO IX 

RECO:IIPE:\'A~ E PE:\.\S 

Art. 62. Ao a.lumno que obtivct• boas nob.-; na:; aulas theori
cas e praticas e fbr <le bo;n comportame•lto, poderá. o comman
dante conceder licença, nos domingos e dias .feriados, para sahir 
do estabelecimento, sendo porém acoi)1panha1lo por pessoa au
torisarla pelo pae, mãe ou tutor, si a sua idade for menor de 16 
annos. 

A!t· 63. O com mandante dará. a gradua•;ão de segundo sargento, 
forrJCl, cu.bo tle eiiquarlru. €' nnsprçada no;; nlumqo~ quA ~o tlistin· 
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guirem nas aulas do ensino theorico, como nos exercícios pra.
ticos, e forem de bom comportamento. 

E>tas gra·'uações devem ser concedidas successivamente. 
·Art. 64. Dos alumnos qne concluírem o curso com appro

vação plena em todas as materias do ensino theorico e pratico, 
os mais 1listinctos serão ma.tricnlarlos na Escola Militar da 
Capital Federal. 

Art. 65. Aos alumnos menores de 18 annos, que incorrerem 
em faltas, devem ser impostos os eastigos seguintes 

l •, privaçio de recreio ; 
2'', privação de sahitla do estabelrcimento; 
3°, reprehensão particular ou em or1lem do dia; 
4", rebaixamento da graduação ; 
5·•, fachina de tres a 20 dias nas horas 1lc recreio; 
6", prisão no xadrez até 12 dias. 
Art. 66. As penas do~ ns. I e 2 d.o artigo antece1lente po

derão ser impostas pelo fiscal e comman·lantes de companhias; as 
outras só por ordem do commandante poderão ser applicada.s. 

Art. 67. O alumno rebaixa(1.o só poderá ter alta 1la gradua
ção, si alcançar boa-;; notas nos exames tinaes, tendo tido bom 
comportarüento. 

Art. 68. Sú em consequencia da pena do n. 6 do art. 65 
·,1eixarão c:; alumnos de frequentar as aulas e exercícios. 

Art. 69. O alumno que não se apresentar, terminada a li
cença que lhe tiver sido concedida, será. punido com prisão, 
tendo·se em consideração o numero de dias de excesso de li· 
cença. 

Art. 70. O alumno que não se apresentar dentro de 30 dias, 
depois de terminado o prazo 1l.a licença, será excluído da es
cola. 

Art. 71. O alumno que, depois de excluído por excesso de 
licença, na fórma do disposto no artigo antecedente, apresentar
se á escola ou for capturado, será julgado pelo conselho de disci
plina., que arbitr:trá o castigo, não devendo este exceder de 30 
dias de prisão. 

Art. 72. O alumno que estiver ausente mais de 30 dias, por 
exces,;o fle licença, e fer apresentado preso, e o que ausentar-se 
sem licença e estiver · fúra da escola por mais de 30 dias, além 
da pri~ão arbitrada pelo conselho, ficará privado de sahir does
tabelecimento antes de decorrido~ seis mezes, contatlos da data. 
em q ne terminar a pr•isão. 

Art. 73. O alumno ausente sem licença, que completar 18 
annos de ida.de durante a ausencia, será transferido para um 
dos corpos do Exercito, logo que apresentar-se ou for capturado. 

!.rt. 74. O alumno maior de 17 annos, que se tornar incorri
gível ou patentear inaptidão para proseguir nos estudos, será 
transferrdo para um dos corpos do Exercito. 

Art. 75. O alumno maior de 17 annos, que for reprovado 
d.uas vezes nas materias do mesmo anno Jectivo, ser;í transfe. 
rtdo para um dos corpos tlo Exet•cito, 
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Art. 76. Na applicação dos casti/!OS deve-se a.ttender á idade 
e robustPz rlo delinquente. 

Art. 77. Os alumnos maiores de 18 annos serão punidos por 
suas falta~ de accordo com as leis e regulamentos em .vigor no 
Exercito. 

CAPITCLO X 

Art. 78. Jiaver:"1 na ro:cr,la trrs rrlJ1sellio~: 
1", o de instruc~·ão, compo~to ti" commantlnute, do fbcal, t1os 

protbsnrcs e tio~ a1ljuntos; 
2". o cconomico. t·ompo>tu dn commandante.tlofiscal, dos com

mandante' de c"mpanhia,; e tio medico chcl'c da enfermaria; 
3". o dr tlistipliua. que comJIOl'-sc-ha du fiscal, do ajwlantc· c 

rle tre-; comm:tmlantes de companhias. 
Art. 7!J. O serrPtario funccinna rá no::; conselhos de instru

cçãn r· no rconnmico. 
Art. RO. O come! h o de instrucçiio terá as seguintes attri

bui<:íie,;: 
1". intcrpCJr parecer sobre o ensino. quando o eommandante 

deü·rminar ; 
2", organisar o horario d:-ts aulas e exercícios; 
:3o, nt·g-ani,ar programma circumstanciado para o ensino e 

pn.ra os exam rs P os ponto,; ; 
4", liPsigtvtr o~ compenrlios rpte drn•m srr adoptados ; 
5°, ot·g:llli,;:~r a list:t tio< :~ltiiiiii•" hal,i!it:tdn< para os exames 

gPraP:"'i; 
6", cla,:,;ific:t r annualrnrnte, pnr ordr•m t!e merecimento, o;< 

ai um nu,: n.Jilll'liY:ldos ; 
7". prnpôr ao (3ovrrno a :wqni-it;:ín l}p m•Hielos c appare!hos 

que julgar ner'Pssarios ao PII-'ino; 
8", indicar :1s In• tlid:ts fJlW .inl'!:tr t•nnn•nit·ntes para melhot·ar 

o en,ino ; 
9". li'c:tlisar :~ PXrt•uc;;;n f!, pr·c·~Pnfe I'P'!lll:\mPnto no qur rlir. 

rrspPi to ao en~inn. 

Art. ~ l. _\o cowPlho f'•·nnntnirn enmp~te : 

1". adtnini!:lh·at· niío !',·,o fundo do r:nJCho rins alumnos e rias 
fin'I'agrm; •lns animaes. ''"llll' t:utti,rm "' dPstinados n. outras 
vm·ua~ dr dispcntlio ; 

2", <'nnhPcer do estado •lo cof'rP no fim dn cada rner., vprificar 
0:1 documentos rlP recPitn c despPza. e o~ saldos ; 

:l". ot·ganisar a tabella do t·anl'lto tio~ alnmnos e da distri
hniçiin das lbrragPu~. 

AI-t. R:2. O r·on,:dho economir'o rPgrr-se-ha., tanto quanto pos
~ivel. pelns di~pos:r:tir·,: do rrgnlnnH'nt•t de() dP outubro rle IR55. 

Art. :-n. S:io c[a,\-icnlari"" do cnl're o c"mmanrlantr. o fi~cal e 
um dos comrnawhnt<•s •IP <'OlllJl:lllhia; r,i.e ,pr:'t substitui•1o de 
sf'is em s•·is lllP7:t'"· 
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Art. 84. O conselho reunir-se-ha ordinariamente na primeira 
quinzena de cada mez e extraordinariamente quando o comman
dante o determinar. 

Art. 85. CompPte ao conselho de disciplina: 
I", verificar o máo procetlimento dos alumnos que ~>e tornarem 

i udignos de coutiuuar na oscola ; 
~". julg~tr us a!UHHIO$ que i11correrem 11a falta- auseucia il

legal. 
Art. 86. N<tu potlerã. Jazer parte do cousdlwuollicial que ti vet· 

dado a partr- aceusatot•ia. 
Art. 87. Esl'l'everã. os termos e interrogatorios, assim como o 

~arecer, o membro mais moderno do conselho. 

CAPITULO XI 

DAS DEPENDENCIAS DA E~COLA 

Art. 88. Alem das accommodaçõe,; para a secretaria, biblio
theca, casa das o1•dens, refeitorio, arrecadação de equipamento, 
fardamento e utensílios, sala para alojamentos, com as respe
ctivas arrecadações, corpo de guarda, sala para o official do es
tado-rrmior, refeitorio, arrecadação de generos alimenticios e for
ragens, cozinha, banheiros, a escola deve ter 

I•, salas para as aulas theoricas ; 
2", campo para as evoluções ; 
3", sala de armas portateis; 
4", armazem do artilharia, trem rle pontes e instrumentos de 

sapa; 
5", sala para es~rima de espada e baioneta ; 
(i", sala para apparelho de telegraphia optic<t e electrica ; 
7", linha de tiro ; 
Ro, apparelho de gymnastica ; 
!.!'', cavallariças e arrecadação para arreios. 

CAPITULO XII 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 89. As nomeações de commandante, fiscal, ajudante, se
cretario, commandantes de compánhia; e professores, serão 
feitas por decreto; as de amanuenses, guardas, enfermeiros e 
ajudante de enfermeiro, pelo commandante da escola, sujeitas á 
approvação do a,judaute general ; e as dos outro8 empregado~, 
}Jor portaria do Ministerio da Guerr.1. 

Art. 90. Além dos livros em uso nos corpos arregimentados 
uo Exercito, haverá na secretaria um para o registro dos termos 
de exames, e os <JUe o commandante julgar necessarios. 
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Art. 91. O commanrlante e demais empregados peJ'{'eberão 
os vencimentos marca•los na tabPila aunexa ao presente regu
lamento . 

.Art. 92. O Governo porl<>rá fazer no prel!ente re;•ulamento as 
alterações que julgar conveniente..: e a experiencia •lrnwnstrar 
Qtlf' l!ão de utilidade prtra. o pro!!r('!',oo •'o en8iuo. 

C \I'IHI.O XIII 

Ar·t. 93. Ate que prs;a a •·sc<~la Jornecer sargento~ na~ con
dições exigidas por este regulamento. o ajudante general desi
gnará ofllciaes inferinres dn.< corpo . ..: da guarnição para sargen
tear as companhias. 

Art. 94. Em•JIW nto a escola pr·rmanecer na fort;~leza de São 
João, o commandante, o maj~>I', " 11 uartel-mestre e o secretario 
exercerão as respectivas funeçiies na llli)Silla fortaleza, perce
bendo, como actualmente percel:em o;; da escola do. aprendizes 
artilheiros, as reSJJectivas gratificaçiles pelo excesso de trabalho. 

Capital Federal, 3! tle dPzembro de 1892.-Francisco Antonio 
de ,lfo!lra. 
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Tabella. de vencimentos dos empregados da. Escola. (i 
Sargentos 

E~ll'J~EGOS 

De arlminisll·açrio 

VENCIMENTO 
ANNUAI, 

OR!IERVAÇ('jt;S 

-- -- --------

Com mandante .................. 3:600S Além do soldo, etapa. 
e quantitativo para 
aluguel de criado. 

Fiscal. .......................... 2:880$ Idem. 
Ajudante ........................ 2:520$ Idem. 
Secretario ....................... 2:520$ Idem. 
Quartel-mestre ............•..... I :560$ I·'em. 
Agente .......................... I :56(l$ Idem. 
Commanrlante de companhia •..•.. 2:520$ Idem. 
Subalterno. . . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. I :560$ Idem. 
Amanuense.... . . . . . . . . . . . . . • . . . 360$ Alémdosvencimentos. 

Do ensi11o 

Professor ................ . 

Adjunto ..............•.... 
Mestre de esgt•ima ........ . 
Méstre de g·ymnastica ..... . 

...... 2:52(1$ Alem do soldo, etapa 
e quantitativo para 
aluguel de criado. 

1 : 800$ Idem. 
1:600$ 800$ Idem. 
I : 600~ 800$ Idem. 

Os guardas, alem dos seus vencimentos como praças do 
Exercito, terão uma diaria de 700 reis. 

Capital Federal, 31 de dezembro de 1892. - Fmncisco An
tonio de Jlfoura. 
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